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Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego w
kadencji 2013-2016
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Zarząd Główny PTZ od 9 września 2013 r. do 21 września 2016 r.
tworzyły następujące osoby:
● prezydium: prof. dr hab. Roman Niżnikowski – prezes, prof.
dr hab. Sławomir Mroczkowski – wiceprezes, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – wiceprezes, dr hab. Jolanta Oprządek –
skarbnik, dr hab. Henryk Malec – zastępca skarbnika, prof. dr
hab. Tomasz Szwaczkowski – sekretarz;
● członkowie: mgr Jerzy Białobok, prof. dr hab. Bronisław
Borys, prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. dr hab. Edward Pawlina;
● zastępcy członków: prof. dr hab. Anna Stachurska, prof. dr
hab. Piotr Nowakowski;
● przewodniczący Kół: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
(Bydgoszcz), dr hab. Joanna Makulska (Kraków), dr hab. Anna
Szymanowska (Lublin), prof. dr hab. Anna Wójcik (Olsztyn), prof.
dr hab. Zbigniew Sobek (Poznań), dr hab. Elżbieta Bombik (Siedlce), dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Szczecin), prof. dr
hab. Anna Rekiel (Warszawa), dr hab. Wacław Łuczak (Wrocław).
Komisja Rewizyjna działała w składzie: prof. dr hab. Marian
Brzozowski – przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Socha –
zastępca przewodniczącego, dr hab. Grzegorz Żak − sekretarz,
prof. dr hab. Czesława Lipecka i dr hab. Witold Rant − członkowie.
Sąd Koleżeński: prof. dr hab. Maria Dymnicka, prof. dr hab.
Danuta Borkowska, prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, prof. dr
hab. Tadeusz Szulc, prof. dr hab. Wojciech Kapelański.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Prezydium
i 10 zebrań Zarządu Głównego.
Ważniejsze działania organizacyjne Zarządu Głównego:
– powołano Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy 66.
Zjazdu EAAP w Warszawie;
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„Przygotowywania zwierząt do wystaw hodowlanych”. Drugim
etapem były zajęcia praktyczne, przeprowadzone w stadzie
GAŁOPOLU koło Szamotuł dzięki Panu Prezesowi Marianowi
Pankowskiemu, który udostępnił zwierzęta. Sprawny przebieg
zajęć praktycznych był możliwy dzięki przychylności władz
PFHBiPM w osobach Prezydenta Leszka Hądzlika i Dyrektora
Stanisława Kautza. W tym miejscu należy podziękować również Pani Emilii Zawadzkiej, która prowadziła część szkolenia
praktycznego na terenie GAŁOPOLU. Trzeci etap kursu odbył
się na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku,
w dniach 4-5.06.2016 r. Kursanci uczestniczyli w końcowym
procesie przygotowywania zwierząt do wyprowadzenia ich na
ring. Uczono się również oprowadzania zwierząt podczas pokazu. W ostatnim dniu kursu jego organizatorzy, tj. przewodniczący Poznańskiego Koła PTZ oraz Dyrektor Stanisław Gąsiorowski z PFHBiPM wręczyli na ringu w Sielinku dyplomy odbycia
kursu „Przygotowywania zwierząt do wystaw hodowlanych”.
Kurs ten, podobnie jak poprzedni kurs dla inseminatorów, spotkał się z dużym zainteresowaniem, co spowodowało konieczność ograniczenia liczby uczestników. Koło Poznańskie przygotowuje kolejny kurs o zbliżonej tematyce dla następnej grupy
uczestników – członków PTZ.

– w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę,
która zajęła się obsługą 66. Zjazdu EAAP w Warszawie;
– wydano numer specjalny „Przeglądu Hodowlanego” (w języku angielskim), który otrzymali wszyscy uczestnicy 66. Zjazdu EAAP w Warszawie;
– w 2013 r. podjęto decyzję dotyczącą utworzenia nowej
strony internetowej PTZ, głównie dla ułatwienia dostępu do
artykułów naukowych publikowanych w „Rocznikach Naukowych PTZ”, a w 2016 r. – z tego samego powodu – postanowiono utworzyć oddzielne strony internetowe dla wydawnictw
PTZ. Na stronie „Roczników Naukowych PTZ” będą zamieszczane prace naukowe w wersji polskojęzycznej, a na jej bliźniaczej wersji – wszystkie prace w języku angielskim (tłumaczone lub weryfikowane językowo przez native speakera). Na
stronie internetowej „Przeglądu Hodowlanego” będą zamieszczane w pełnej wersji wszystkie artykuły, w dwa miesiące po
ukazaniu się papierowego wydania czasopisma. Rozpoczęto
też digitalizację prac naukowych opublikowanych w „Rocznikach Naukowych PTZ” i artykułów z „Przeglądu Hodowlanego”, w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do
nich przez sieć Internet;
– w skład Rady Naukowej „Roczników Naukowych PTZ” powołano dwóch kolejnych członków: dr. Michała Milerskiego z Czech
i dr. Philippe Chemineau z Francji. Zmieniono skład Komitetu Redakcyjnego – w 2014 r. redaktorem statystycznym został prof. dr
hab. Zbigniew Sobek, który w połowie 2016 r. objął funkcję redaktora naczelnego (po rezygnacji prof. Litwińczuka), a redaktorem
statystycznym został prof. dr hab. Idzi Siatkowski z Katedry Metod
Matematycznych i Statystycznych UP w Poznaniu;
– postanowiono, że w każdym tomie „Roczników Naukowych
PTZ”, począwszy od rocznika 2014, może być publikowany jeden artykuł przeglądowy, pod warunkiem uzyskania trzech pozytywnych recenzji;
– powołano nową Radę Programową „Przeglądu Hodowlanego”, w której skład weszli przewodniczący Sekcji Specjalistycznych PTZ, członkowie Prezydium Zarządu Głównego
PTZ, szefowie największych związków hodowców (L. Hądzlik,
P. Dakowski, T. Blicharski, Z. Jaworski), dyrektorzy instytutów
(IZ-PIB, IGiHZ PAN, IFiŻZ PAN) oraz zasłużeni dla czasopisma
(B. Borys, Z. Litwińczuk, J. Krupiński, L. Sobolewski); przewodniczącym Rady został prof. Tomasz Gruszecki;
– w ocenie czasopism naukowych opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 roku
„Roczniki Naukowe PTZ” uzyskały 7 punktów, a „Przegląd Ho-
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dowlany” – 5 punktów; w wyniku złożonego odwołania podwyższono ocenę „Przeglądu Hodowlanego” do 6 punktów;
– opracowano regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców;
– powołano Zespół ds. Odznaczeń; jego przewodniczącym
został prof. Stanisław Kondracki;
– podjęto decyzję o zorganizowaniu odpłatnego szkolenia
dla hodowców królików;
– powołano Zespół ds. opracowania statutu PTZ, w składzie:
prof. Z. Jaworski (przewodniczący), prof. A. Wójcik i prof. A. Gugołek (członkowie). Po wielomiesięcznej dyskusji i konsultacjach prawych przygotowano nowy statut PTZ, gotowy do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
– powołano Zespół ds. obchodów 100-lecia PTZ, w składzie:
prof. R. Niżnikowski, prof. T. Gruszecki, prof. S. Mroczkowski,
prof. Z. Litwińczuk, prof. Z. Staliński, prof. C. Lipecka, prof. A.
Ziołecka i prof. T. Szulc;
– powołano Komisję ds. gospodarki finansowej; w jej skład
weszli wszyscy członkowie Prezydium Zarządu Głównego;
– doposażono Redakcję i Biuro PTZ w nowoczesny sprzęt
(komputery, monitory, drukarki, meble).
Ważniejsze Uchwały organów statutowych:
– na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013, 2014 i 2015;
– postanowiono utrzymać stawkę opłaty za publikację prac w
„Rocznikach Naukowych PTZ” w wysokości 800 zł za arkusz
wydawniczy;
– postanowiono, że począwszy od 2015 roku poszczególne
Koła PTZ mają przekazywać na rzecz Zarządu Głównego 20%
składek od każdego członka Koła oraz 50% zysku uzyskanego
z organizacji dorocznych Zjazdów Naukowych PTZ;
– zaakceptowano kierunki działań zaproponowane przez
Radę Programową „Przeglądu Hodowlanego”;
– zaakceptowano 19 kandydatów do wyróżnienia odznaką
resortową „Zasłużony dla Rolnictwa”;
– zaakceptowano wyniki 7., 8. i 9. edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych oraz 31.,
32. i 33. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych;
– postanowiono, że podczas 81. Zjazdu Naukowego PTZ w
Warszawie zostanie wręczona Nagroda Specjalna im. Prof. Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 33. edycji Konkursu
na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych;
– po zapoznaniu się z opiniami Członków Kapituły przyznano Odznakę Honorową PTZ prof. Stanisławowi Kondrackiemu,
dr hab. Ewie Kapkowskiej, prof. Czesławowi Klockowi, prof. Marii Osek i prof. Mieczysławowi Ratajszczakowi;
– zatwierdzono skład Komitetu Naukowego 66. Zjazdu EAAP
w Warszawie;
– zaakceptowano wszelkie działania Komitetu Organizacyjnego 66. Zjazdu EAAP w Warszawie;
– postanowiono wystąpić do Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu z wnioskiem o
przyznanie medalu im. Profesora Tadeusza Vetulaniego profesorowi Tomaszowi M. Gruszeckiemu i profesorowi Mieczysławowi
Ratajszczakowi;
– postanowiono wystąpić do Wydziału II PAN z wnioskiem o
nadanie Medalu im. Michała Oczapowskiego prof. Zygmuntowi
Reklewskiemu i prof. Jędrzejowi Krupińskiemu;
– zaopiniowano pozytywnie 5 wniosków o przyznanie godności Członka Honorowego PTZ: prof. Marii Koćwin-Podsiadłej,
prof. Zygmuntowi Litwińczukowi, prof. Janowi Szarkowi, prof.
Tomaszowi Szwaczkowskiemu i prof. Janowi Treli;
– przyjęto nowych członków PTZ: w 2014 r. – 44 osoby, w
2015 r. – 65 osób, w 2016 r. – 30 osób.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Konferencje naukowe
W 2014 roku zorganizowano 5 ogólnopolskich konferencji
i seminariów naukowych z udziałem gości zagranicznych,
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w których uczestniczyło łącznie 750 osób, wygłoszono 46 referatów oraz zaprezentowano 209 komunikatów naukowych:
• 10 kwietnia − X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne nt. „Poprawa zdrowotności świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej”, poświęcone pamięci Profesora dr.
hab. dr. h.c. Stefana Alexandrowicza, zorganizowane przez
Koło PTZ w Poznaniu. Obszerne sprawozdanie z Forum opublikowano w „Przeglądzie Hodowlanym” nr 4/2014.
• 16-17 czerwca – seminarium naukowe nt. „Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych i dziko
żyjących populacji norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota”, zorganizowane przez Sekcję Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
• 16-18 czerwca – I Letnia Szkoła Młodych Pracowników Nauki z zakresu hodowli bydła, zorganizowana w Lublinie i Urszulinie, której celem było zaprezentowanie i poznanie przez środowisko naukowe badań realizowanych przez młodą kadrę naukową.
• 15-17 września – LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Siedlcach, z tematem przewodnim
„Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, zorganizowany
przez Siedleckie Koło PTZ. Referaty plenarne opublikowano w
„Przeglądzie Hodowlanym” nr 5/2014 i 1/2015, a obszerne sprawozdanie ze Zjazdu w nr. 1/2015.
• 19 listopada 2014 r. – XVIII Warszawskie Warsztaty Zootechniczne nt. „Użyteczne, pożyteczne, problematyczne –
zwierzęta wokół nas”, zorganizowane w siedzibie Wydziału
Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie przez Warszawskie
Koło PTZ. Prezentowane referaty zostały opublikowane w
„Przeglądzie Hodowlanym” nr 6/2014.
W dniach 3-5 października 2014 r. zorganizowano szkolenie
(na prośbę Zarządu Wieluńskiego Związku Hodowców Królików
i Drobnego Inwentarza) z zakresu prowadzenia oceny fenotypu
królików. Szkolenie zakończone było egzaminem, uczestniczyło w nim 28 osób.
W 2015 roku zorganizowano 5 ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych z udziałem gości zagranicznych,
w których uczestniczyło łącznie 1010 osób, wygłoszono 48 referatów oraz zaprezentowano 186 komunikatów naukowych, a
także konferencję międzynarodową – 66. Zjazd Europejskiej
Federacji Zootechnicznej:
• 15-16 kwietnia − XI Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne nt. „Systemy udojowe – wady i zalety”, poświęcone
pamięci prof. Antoniego Kaczmarka, zorganizowane przez Poznańskie Koło PTZ. Sprawozdanie z Forum opublikowano w
„Przeglądzie Hodowlanym” nr 3/2015.
• 31 maja – 2 czerwca – seminarium naukowe nt. „Dobrostan
i ochrona zdrowia zwierząt futerkowych”, zorganizowane przez
Sekcję Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą.
• 21-23 września – LXXX Zjazd Naukowy PTZ w Bydgoszczy
pod hasłem: „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, zorganizowany przez Bydgoskie
Koło PTZ. Referaty plenarne opublikowano w „Przeglądzie Hodowlanym” nr 5/2015, a obszerne sprawozdanie ze Zjazdu w nr.
1/2016.
• 18 listopada – XIX Warszawskie Warsztaty Zootechniczne
nt. „Społeczny wymiar nauk o zwierzętach” zorganizowane
przez Koło Warszawskie w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Prezentowane referaty zostały opublikowane w
„Przeglądzie Hodowlanym” nr 6/2015.
• 25 listopada – seminarium zootechniczno-weterynaryjne
nt. „Dimer lizozymu – 25 lat badań”, poświęcone pamięci prof.
dr. hab. Czesława Janickiego, zorganizowane przez Poznańskie Koło PTZ. Sprawozdanie z seminarium opublikowano w
„Przeglądzie Hodowlanym” nr 1/2016.
• 31 sierpnia – 4 września 2015 r. – 66. Zjazd Europejskiej
Federacji Zootechnicznej (EAAP) pod hasłem „Innowacje w
produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki”. W konferencji uczestniczyło 1177 delegatów z 60 krajów. Obrady odbywały się w 56
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sesjach tematycznych, obejmujących referaty zamawiane (88),
inne prezentacje ustne (413) i postery (421). Wśród 247 delegatów z Polski byli przedstawiciele większości polskich ośrodków
naukowo-badawczych. Polacy przewodniczyli lub współprzewodniczyli pięciu sesjom, wygłosili trzy referaty zamawiane, 14
doniesień ustnych oraz zaprezentowali 56 posterów. Sprawozdanie ze Zjazdu EAAP opublikowano w „Przeglądzie Hodowlanym” nr 6/2015.
W 2016 roku odbyły się lub odbędą 4 ogólnopolskie
konferencje i seminaria naukowe z udziałem gości zagranicznych:
• 14-15 kwietnia − XII Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne nt. „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt
monogastrycznych”, poświęcone pamięci prof. dr. hab. Stanisława Izydora Rungego, zorganizowane przez Poznańskie Koło
PTZ. Zaprezentowano 21 referatów, których wysłuchało ponad
400 osób – zarówno zarejestrowanych uczestników, jak i studentów i doktorantów. Sprawozdanie z Forum opublikowano w
„Przeglądzie Hodowlanym” nr 4/2016.
• 19-21 czerwca – seminarium naukowe nt. „Integracja nauki
z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych”,
zorganizowane przez Sekcję Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych w Niechorzu. Zaprezentowano 13 referatów, uczestniczyło ponad 100 osób.
• 21-23 września – LXXXI Zjazd Naukowy PTZ w Warszawie
pod hasłem „Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku”,
organizowany przez Warszawskie Koło PTZ.
• 16 listopada – XX Warszawskie Warsztaty Zootechniczne
nt. „Woda w produkcji zwierzęcej i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego”, organizowane przez Koło Warszawskie w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.
Zebrania referatowo-dyskusyjne
Liczbę zebrań referatowo-dyskusyjnych zorganizowanych w
poszczególnych Kołach w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 1. Obecnie największą aktywność wykazują Koła w Poznaniu, Warszawie i Krakowie.
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
W latach 2014-2016 rozstrzygnięto 3 edycje Konkursu (VII, VIII
i IX). Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z
protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na
wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy.
W VII edycji uczestniczyło 6 prac doktorskich z 4 ośrodków
naukowych: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2 prace), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2 prace) oraz Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie i Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu (po 1 pracy). Komisja Konkursowa przyznała jedną nagrodę I stopnia, dwie nagrody III stopnia
oraz jedno wyróżnienie. Nagrody zostały uroczyście wręczone
laureatom podczas 79. Zjazdu Naukowego PTZ w Siedlcach;
autorzy prac otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne, natomiast
promotorzy i kierownicy jednostek, w których wykonane były
prace – listy gratulacyjne. Nagrody dla laureatów ufundowało
Polskie Towarzystwo Zootechniczne.
W VIII edycji uczestniczyło 8 prac doktorskich z 6 ośrodków
naukowych: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2 prace), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie (2 prace) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt
PAN w Jastrzębcu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (po 1
pracy). Komisja Konkursowa przyznała po jednej nagrodzie
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jedno wyróżnienie. Laureatom nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
Polskie Towarzystwo Zootechniczne ufundowało pełny udział w
obradach 66. Zjazdu Europejskiej Federacji Zootechnicznej w
Warszawie. Ponadto autorzy nagrodzonych prac otrzymali dyplomy, natomiast promotorzy i kierownicy jednostek, w których
wykonane były prace – listy gratulacyjne, które zostały uroczyście wręczone podczas 80. Zjazdu Naukowego PTZ w Bydgoszczy.
W IX edycji uczestniczyło 9 prac z 6 ośrodków naukowych:
Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie (3 prace), Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (2 prace) oraz
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (po 1 pracy). Komisja Konkursowa przyznała po jednej nagrodzie pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia oraz dwa wyróżnienia. Zdobywcy nagród I, II i III stopnia otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów, a wszyscy laureaci oraz promotorzy i kierownicy jednostek, w których wykonane były prace – listy gratulacyjne, które
zostaną uroczyście wręczone podczas 81. Zjazdu Naukowego
PTZ w Warszawie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk
zootechnicznych

W latach 2014-2016 rozstrzygnięto 3 edycje Konkursu. W 31.
edycji (2014 r.) uczestniczyło 40 prac, przyznano 6 nagród
pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 6 wyróżnień. W 32. edycji
(2015 r.) uczestniczyło 36 prac, przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 6 trzecich oraz 6 wyróżnień. W 33. edycji
(2016 r.) ocenie poddano 27 prac (jedną pracę odrzucono ze
względów formalnych), przyznano 5 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 3 wyróżnienia. Autora najlepszej pracy w tej
edycji konkursu uhonorowano Nagrodą Specjalną
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Tabela 2

W 2015 roku wydano 6 numerów czasopisma, o łącznej objętości 47,7 arkusza
wydawniczego, w nakładzie 4950 egzemplarzy (od 800 do 950 egzemplarzy każ2016 rok
dego numeru), rozpowszechnianych wyłącznie w prenumeracie, a także numer
wpłynęło nagrodzono
specjalny w języku angielskim, dołączony
do materiałów konferencyjnych dla uczest7
4
ników 66. Zjazdu Europejskiej Federacji
4
3
Zootechnicznej (Animal Production Re7
5
view, Special Issue 66th EAAP Annual Me1
1
eting), w którym znalazły się artykuły po2
1
pularyzujące: Polskie Towarzystwo Zoo4
3
techniczne, Polski Związek Hodowców
0
0
Koni, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Wydział Ho1
1
dowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rol1
0
niczego w Krakowie, Instytut Fizjologii i
27
18
Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o
Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział
Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, Instytut
Zootechniki PIB w Krakowie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w
Bydgoszczy, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej „POLSUS”, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w
Jastrzębcu, Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka oraz reklamy firmy POLMASS i Polskiej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
W 2016 roku „Przegląd Hodowlany” wydawany jest regularnie. Kontynuowana jest współpraca z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Przygotowywana jest nowa
strona internetowa czasopisma, na której (w dwa miesiące po
ukazaniu się wydania papierowego) będą zamieszczane w pełnej wersji wszystkie opublikowane artykuły. Rozpoczęto też digitalizację artykułów opublikowanych w „Przeglądzie Hodowlanym”, w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do
nich przez sieć Internet. Zadania te zostały dofinansowane
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostaną wykonane do końca 2016 roku.

Liczba prac zgłoszonych i nagrodzonych w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu
nauk zootechnicznych
Uczelnia

2014 rok

2015 rok

wpłynęło nagrodzono

wpłynęło nagrodzono

SGGW w Warszawie
UP w Lublinie

7
2

4
1

7
2

4
2

UP w Poznaniu

13

8

6

5

UP we Wrocławiu

0

0

2

1

UPH w Siedlcach

8

2

5

2

UR w Krakowie

7

4

5

4

UTP w Bydgoszczy

0

0

4

3

UWM w Olsztynie

3

3

5

3

ZUT w Szczecinie
Razem

0
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0
22

0
36

0
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WYDAWNICTWA
„Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”
W 2014 roku wydano cztery numery kwartalnika, każdy w nakładzie 510 egzemplarzy, o łącznej objętości 33,1 arkusza wydawniczego. Łącznie w czterech numerach tomu 10. zawarto 30 oryginalnych prac naukowych i 1 pracę przeglądową. W ramach tomu
11., w 2015 roku wydano cztery numery „Roczników”, każdy w
nakładzie 510 egzemplarzy, o łącznej objętości 34,8 arkusza wydawniczego. Łącznie w tomie 11. zawarto 34 oryginalne prace naukowe i 1 pracę przeglądową. W pierwszym półroczu 2016 roku
(tom 12.) wydano dwa numery kwartalnika, każdy w nakładzie 510
egzemplarzy, o łącznej objętości 10,0 arkuszy wydawniczych, w
których zawarto 10 oryginalnych prac naukowych. W przygotowaniu jest kolejny numer, który ukaże się w końcu września.
Prace naukowe zamieszczane są w działach: Genetyka i hodowla zwierząt, Systemy i technologie użytkowania zwierząt, Żywienie zwierząt, Rozród zwierząt, Jakość produktów zwierzęcych, Zachowanie się i dobrostan zwierząt. Każda oryginalna
praca naukowa jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów, a praca przeglądowa – przez trzech recenzentów. Po
uzyskaniu pozytywnych recenzji prace są kwalifikowane do druku po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Redakcyjnego, w
tym redaktora statystycznego. W sumie około 70% prac jest poprawianych przez autorów, czasem kilkakrotnie, co dotyczy głównie młodych pracowników naukowych; około 30% prac jest odrzucanych.
Czasopismo wydawane jest regularnie, każdy kolejny numer
ukazuje się na zakończenie kwartału. Oprócz wersji papierowej,
w Internecie dostępna jest bezpłatnie wersja elektroniczna.
Obecnie przygotowywana jest nowa, anglojęzyczna strona internetowa „Roczników”, trwa tłumaczenie na angielski prac opublikowanych w języku polskim w tomie 12. i 11. Rozpoczęto też digitalizację pełnych wersji wszystkich prac naukowych opublikowanych w „Rocznikach Naukowych PTZ”, w celu zapewnienia i
utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet. Zadania te zostały dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zostaną wykonane do końca 2016 roku.
„Przegląd Hodowlany”
W 2014 roku wydano 6 numerów czasopisma, o łącznej objętości 55 arkuszy wydawniczych, w nakładzie 5100 egzemplarzy
(od 800 do 1000 egzemplarzy każdego numeru), rozpowszechnianych wyłącznie w prenumeracie. Prowadzono intensywne
działania dotyczące sprzedaży powierzchni czasopisma – numer 3 (maj-czerwiec) w całości udostępniono Wydziałowi Nauk
o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie (opublikowano w nim 22 oryginalne artykuły podsumowane streszczeniami w języku angielskim), kontynuowano
także współpracę z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która popularyzuje w dwumiesięczniku swoją
działalność.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Towarzystwo jest członkiem Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP); składki w imieniu PTZ opłaca Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt. W 2015 roku – już po raz trzeci w historii –
PTZ był organizatorem dorocznego Zjazdu EAAP. Zorganizowany w Warszawie 66. Zjazd EAAP był wielkim sukcesem organizacyjnym i finansowym.
W sierpniu 2016 r. wystosowano na ręce Prezydenta IFASA
(International Fur Animals Scientific Association) zaproszenie
do zorganizowania w Polsce XII Kongresu IFASA w 2020 roku.
Zaproszenie zostało przyjęte.
PODSUMOWANIE
Polskie Towarzystwo Zootechniczne łączy ludzi nauki i praktyki
hodowlanej, prowadząc działalność poprzez Koła terenowe w
ramach spotkań referatowo-dyskusyjnych, konferencji i sympozjów, a także w Sekcjach specjalistycznych (Chowu i Hodowli
Bydła, Trzody Chlewnej, Owiec i Kóz, Zwierząt Futerkowych,
Koni, Drobiu, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich oraz Praktyki
Hodowlanej), które prowadzą dyskusje merytoryczne zarówno
podczas konferencji regionalnych, jak i dorocznych Zjazdów Towarzystwa. Zrzesza ponad 600 osób, przyjmuje corocznie nowych członków. Towarzystwo wydaje regularnie dwa czasopisma: „Roczniki Naukowe PTZ” (od 2005 r.) − kwartalnik (obecnie 7 pkt. w ocenie MNiSW) i „Przegląd Hodowlany” (od 1927 r.)
− od 2012 roku jako dwumiesięcznik (6 pkt. w ocenie MNiSW).
Towarzystwo posiada płynność finansową, planuje rozwijać
swoją działalność.

Roman Niżnikowski

