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Polsk ie Towarzystwo Tok syk ologiczne
Powstało w m arcu 1978 r. i jest ono interdyscyplinarnym stowarzyszeniem nauk owym , liczącym ponad
300 członk ów sk upionych w 10 oddziałach. O rganizuje zjazdy nauk owe, k onferencje, sym pozja oraz
sem inaria szk oleniowo-m etodyczne i k ursy, w tym tak że m iędzynarodowe.
O d 1987 r. wydaje "Inform ator Polsk iego Towarzystwa Tok syk ologicznego", a od 1993 r. własne
czasopism o nauk owe "Acta Poloniae Tox icologica" (od 2003 r. pod nazwą "Acta Tox icologica").
Polsk ie Towarzystwo Tok syk ologiczne jest członk iem Europejsk ich Towarzystw Tok syk ologicznych
EURO TO X oraz Międzynarodowej Unii Tok syk ologicznej IUTO X
Konto PTTok s:
CITIBANK 06103000190109853000068885
ak tualności
Konferencja Szk oleniowo-Nauk owa Polsk iego Towarzystwa Tok syk ologicznego „Tok syk ologia w Służbie
publicznej”

Nowe trendy w tok syk ologii
– nanocząsk i i nanom ateriały

W dniach 19-22 września 2011 w Juracie odbyła się k olejna Konferencja Szk oleniowo-Nauk owa
Polsk iego Towarzystwa Tok syk ologicznego „Tok syk ologia w Służbie publicznej”. Na Konferencji nadano
panu prof. Konradowi Rydzyńsk iem u tytuł Członk a Honorowego Towarzystwa, jak o wyraz uznania dla
Jego wieloletniej ak tywnej działalności w Towarzystwie i wprowadzenia PTTok s do m iędzynarodowych
organizacji tok syk ologicznych.

EURO TO X 2011
- przyznane stypendium

W czasie Zjazdu nagrodzono członk ów Towarzystwa za najlepsze prace nauk owe opublik owane w
latach 2009-2011. Nagrodę nauk ową I stopnia otrzym ał dr hab. Marek Murias za rozprawę habilitacyjną
pod tytułem „Ak tywność biologiczna analogów resweratrolu”, dr Joanna Ark usz otrzym ała nagrodę II
stopnia za rozprawę dok torsk ą „Induk cja ek spresji genu interleuk iny-1 w hodowanych in vitro
k om órk ach prezentujących antygen jak o potencjalny wsk aźnik działania uczulającego związk ów
chem icznych”. Przyznano ponadto 2 równorzędne nagrody III stopnia dr hab. Sławom irowi
Kasperczyk owi za rozprawę habilitacyjną „W pływ N-acetylocysteiny, β-k arotenu i α-tok oferolu na stres
ok sydacyjny i uk ład antyok sydacyjny u pracownik ów zawodowo narażonych na związk i ołowiu” oraz dr
Ewa Jabłońsk a za rozprawę dok torsk ą „W pływ polim orfizm u genetycznego selenobiałek i statusu
selenowego na ryzyk o zachorowania na rak a płuc”.
W trak cie Zjazdu odbył się W alny Zjazd Delegatów Towarzystwa, k tóry zatwierdził dotychczasową pracę
Zarządu Głównego i wybrał na nową k adencję władze Towarzystwa. Przewodniczącym ZG PTTok s na
k olejną k adencję został wybrany prof. W ojciech W ąsowicz, ponadto w sk ład Zarządu weszli: prof.
Barbara Zielińsk a-Psuja (wiceprzewodnicząca ZG), prof. Jan K. Ludwick i (wiceprzewodniczący ZG), dr hab.
Jolanta Grom adzińsk a (sek retarz ZG), dr hab. Anna Krak owiak (sk arbnik ZG) oraz członk owie ZG: prof.
Ryszard W iaderk iewicz, prof. Maria Kała, prof. Maria W iechetek , dr hab. Marek Murias, prof. Mirosław
Szutowsk i.

Zjazd PTTok s 2011, Jurata
– zdjęcia

Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa w latach 2009-2011

W yższa sk ładk a członk owsk a
W alny Zjazd Delegatów PTTok s w trak cie Konferencji Szk oleniowo-Nauk owej PTTok s w Juracie
jednom yślnie podjął uchwałę o podniesieniu sk ładk i członk owsk iej do 60,00 zł/rok . W yższa sk ładk a
pozwoli na swobodniejsze dysponowanie funduszam i przy fundowaniu nagród nauk owych czy stypendiów
dla m łodych pracownik ów nauk i, pozwoli tak że na utrzym ywanie k ontak tów z towarzystwam i
tok syk ologicznym i z k rajów europejsk ich.
W yższa sk ładk a członk owsk a obowiązywać będzie od 2012 rok u.
Sek retarz ZG PTTok s
Jolanta Grom adzinsk a
acta tox icologica
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