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Szanowni Państwo PT Członkowie PB WPSA
Proszę zaznajomić się z ważnymi wiadomościami, dotyczącymi aktualnej działalności
Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

1. Przesunięcie terminu organizacji XXXII Międzynarodowego
Sympozjum Drobiarskiego na wrzesień 2021
W związku z obecną sytuacją epidemiczną Zarząd PB WPSA na posiedzeniu on-line w dniu
29 kwietnia 2020 r. jednomyślnie podjął decyzję o przesunięciu terminu organizacji
XXXII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PB WPSA na wrzesień 2021.
Miejsce organizacji Sympozjum najprawdopodobniej nie zostanie zmienione. Komitet
Organizacyjny Sympozjum niedługo poinformuje o dokładnym terminie Konferencji oraz
nowych terminach rejestracji i wpłat. Żywimy przekonanie, że opłata konferencyjna i koszty
noclegu nie ulegną podwyższeniu. Wniesione dotychczas opłaty konferencyjne zostaną
zwrócone na konto płatnika w ciągu najbliższych dni.

2. Nowy termin XXVI Światowego Kongresu Drobiarskiego
w Paryżu
XXVI Światowy Kongres Drobiarski w Paryżu (32 WPC, Paris) odbędzie się
ostatecznie w dniach 8–12 sierpnia 2021 r. Dotychczasowe rejestracje zachowują
ważność. Przedłużony został termin regularnej opłaty rejestracyjnej do 31 grudnia 2020 r.
Autorzy zaakceptowanych streszczeń mają możliwość ich zmiany.
Przesunięcie WPC na rok 2021 wpłynie na harmonogram innych sympozjów i konferencji
WPSA w nadchodzących latach, ponieważ zgodnie z zaleceniami Rady WPSA, należy
unikać nakładania się innych wydarzeń z WPC w 2021 r.
Zgodnie z Konstytucją WPSA kadencja członków Rady została przedłużona do następnego
posiedzenia Rady, które jest obecnie planowane podczas WPC w 2021 r.
Więcej informacji na stronie: https://wpcparis2021.com/

3. Nowy termin XIX European Symposium on the Quality of
Eggs and Egg products and XXV European Symposium on the
Quality of Poultry Meat
XIX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg products and XXV
European Symposium on the Quality of Poultry Meat odbędzie się w Krakowie
w dniach 8 -10 czerwca 2022, czyli rok później niż to początkowano planowano.
Więcej na stronie: http://www.eggmeat2021.com/
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4. „Technologia genomowa stosowana w badaniach drobiu”

zapowiedź wydania specjalnego czasopisma GENES
Miło nam poinformować, że Członkiniom Naszego Stowarzyszenia, Paniom: prof. dr hab.
Marii Siwek, dr hab. Annie Sławińskiej, prof. UTP i dr inż. Aleksandrze Dunisławskiej
powierzona została redakcja wydania specjalnego czasopisma GENES,
zatytułowanego „Genomic Technology Applied to Poultry Research” (ISSN 20734425, IF: 3,331, MNiSW: 100 punktów)
W związku z tym Panie Redaktorki zapraszają Państwa do publikacji oryginalnych prac
badawczych, związanych z genomiką stosowaną w drobiarstwie. Zakres tematyczny jest
szeroki i obejmuje: szlaki molekularne związane z fizjologią i adaptacją ptaków
i genetyczne podstawy takich cech jak odporność, wydajność i zrównoważony rozwój.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą badania dotyczące:
 Sekwencjonowania (DNA i RNA);
 Asocjacji genów;
 Regulacji ekspresji genów;
 Transkryptomiki;
 Proteomiki;
 Epigenetyki;
 Innych „omics”.
Wydanie specjalne jest otwarte na wszelkie gatunki drobiu i ma stanowić platformę,
prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań genetycznych stosowanych u drobiu.
Termin składania manuskryptów upływa: 30 listopada 2020 r.
Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/genes/special_issues/Genomic_Poultry_Research

5. Powołano Komitet Funduszu Stypendialnego dla Młodych
Członków PB WPSA im. Profesora Andrzeja Rutkowskiego
Zarząd PB WPSA na posiedzeniu on-line w dniu 21 kwietnia 2020 roku powołał Komitet
Funduszu Stypendialnego dla Młodych Członków PB WPSA im. Profesora Andrzeja
Rutkowskiego. W skład Komitetu weszli : dr inż. Paweł Konieczka - Przewodniczący (członek
zarządu PB WPSA); mgr inż. Katarzyna Asman (DSM Nutritional Products Sp. z o.o.); prof.
dr hab. Sylwester Świątkiewicz (Instytut Zootechniki-PIB) i dr Marcin Hejdysz (skarbnik PB
WPSA). Zadaniem Komitetu będzie ocena wniosków o staż dla młodych członków PB WPSA.
Ponadto członków Komitetu poproszono o przygotowanie regulaminu Funduszu, który
zostanie przedstawiony do zaakceptowania na najbliższym Walnym Zebraniu PB WPSA.
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6. Ruszyły prace nad aktualizacją Statutu PB WPSA
Pragniemy poinformować, że Zarząd PB WPSA rozpoczął prace nad aktualizacją Statutu
Naszego Stowarzyszenia, polegające m.in. na wprowadzenie punktów precyzujących zasady
wyboru przewodniczącego i członków zarządu. Projekt zmian w Statucie zostanie
przedstawiony PT Członkom PB WPSA do dyskusji najpóźniej na dwa tygodnie przez
terminem Walnego Zebrania.

7. Raport o stanie ściągalności składek członkowskich
W imieniu wszystkich członków PB WPSA bardzo dziękujemy za terminowe wpłacenie
składek członkowskich. Jednocześnie, bardzo prosimy osoby, które jeszcze nie opłaciły składki
za rok 2020 i/lub nie uregulowały zaległości za lata ubiegłe, o jak najszybsze dokonanie wpłaty
na konto stowarzyszenia z dopiskiem: składka oraz imię i nazwisko członka. Numer konta
i wysokość składek znajdują się na stronie PB WPSA w zakładce „Składki członkowskie”:
http://www.wpsa.pl/index.php/skladki-czlonkowskie .
W tym miejscu pragniemy poinformować, że ściągalność składek na ten rok wynosi nieco
ponad 30% i nie pokrywa kwoty, jaką Nasze Stowarzyszenie jest zobligowany przelać
na konto Rady WPSA.
Przypominamy, że zgodnie z wysłaną do Państwa informacją istnieje możliwość wystawienia
faktury za wpłacone składki, po wcześniejszym powiadomieniu p. dr inż. Marcina Hejdysza,
skarbnika Stowarzyszenia. Jednocześnie bardzo przepraszamy za zwłokę w dotychczasowym
wystawianiu faktur, związaną z zakłóconą przez COVID-19 procedurą rejestracji danych
nowych członków zarządu w KRS.

8. VI Konkurs im. prof. Andrzeja Farugi na najlepszą pracę
magisterską z zakresu drobiarstwa za rok 2019
Przypominamy, że 1 maja 2020 r. oficjalnie upływa termin nadsyłania zgłoszeń na VI Konkurs
im. prof. Andrzeja Farugi na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa za rok 2019.
Zarząd BP WPSA już na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2020 podjął decyzję, że tegoroczna
edycja Konkursu odbędzie nawet w przypadku przesunięcia terminu/odwołania tegorocznego
Sympozjum. Ponieważ jak już wiadomo XXXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB
WPSA zostało przesunięte na rok przyszły, a rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród
odbędzie się podczas Walnego Zebrania Naszego Stowarzyszenia.

9. Aktualizacja danych PT Członków PB WPSA
Dziękujemy, wszystkim osobom, które zweryfikowały i zaktualizowały swoje dane.
Poprawiona lista członków PB WPSA powinna pojawić się na stronie w maju 2020,
po zakończeniu weryfikacji członków naszego Stowarzyszenia.
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