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Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zebrania
Członków Sekcji Fitoterapii PTL
Na dzień 9 września 2021 roku zwołano w trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie Członków Sekcji w celu
skrócenia kadencji obecnego Zarządu Sekcji Fitoterapii i wyboru Zarządu Sekcji na lata 2021-2025 oraz
przeprowadzenia zmian w Statucie Sekcji. Z powodu braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie,
zebranie rozpoczęto ponownie w drugim terminie, tj. po upływie pół godziny.
Wiceprezes Sekcji dr n. med. Dariusz Szabela z Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie powitał
przybyłych członków w liczbie 29 osób i wyjaśnił powody zwołania nadzwyczajnego zebrania. Po pierwsze
poinformował członków Sekcji o smutnych wydarzeniach, śmierci najpierw w dniu 20 lipca 2020 roku prof.
dr. hab. n. farm. Bogdana Kędzi, Członka Zarządu Sekcji, następnie 19 listopada 2020 roku prof. dr. hab. n.
roln. Waldemara Buchwalda, Prezesa dotychczasowego Zarządu Sekcji, a w czerwcu bieżącego roku śmierci
członka poprzedniego Zarządu – prof. dr. n. farm. i n. med. Wiktora Stelmacha. Pamięć profesorów uczciliśmy
minutą ciszy. Następnie dr n. med. D. Szabela przypomniał sylwetki naukowe i najważniejsze osiągnięcia
profesorów: Bogdana Kędzi i Waldemara Buchwalda.
Profesor dr n. farm. Bogdan Kędzia urodził się w Wilnie, uczył się i studiował w Gdańsku, którą to Uczelnię
współtworzyło kilkunastu znamienitych profesorów i doktorów prominencji wileńskiej. Pracę rozpoczął
w Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie się doktoryzował, a następnie przeniósł się do Instytutu Przemysłu
Zielarskiego, którego działalność kontynuuje obecny Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich –
Państwowy Instytut Badawczy. W tym Instytucie był kierownikiem Zakładu Farmakologii, który w związku ze
zmianami strukturalnymi przyjmował różne nazwy, oraz wieloletnim sekretarzem Rady Naukowej. Podczas
pracy w Instytucie habilitował się w Akademii Medycznej w Poznaniu. Był autorem lub współautorem około
700 publikacji oraz redaktorem prowadzącym „Postępów Fitoterapii” – organu Sekcji Fitoterapii PTL. Był
wybitnym specjalistą w zakresie mikrobiologii leku roślinnego, surowców zielarskich oraz apiterapii. Warto
podkreślić, że pozostawił po sobie wiele wartościowych, nowatorskich w polskim piśmiennictwie, a tworzonych
wraz z małżonką, mgr Elżbietą Hołderną-Kędzią, publikacji i podręczników na temat biologii i właściwości
leczniczych produktów pszczelich.
Dla wielu młodych naukowców pozostanie wzorem sumienności badawczej i strażnikiem poprawności
języka naukowego. Na konferencjach naukowych mogliśmy poznać go jako wspaniałego mówcę i dyskutanta,
a także człowieka o wielkiej kulturze osobistej, otwartego i przyjaznego ludziom spotykanym na swojej drodze.
Profesor dr n. roln. Waldemar Buchwald urodził się w Poznaniu i tu ukończył Wydział Biologii
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Po krótkim okresie pracy na macierzystej Uczelni podjął pracę
w Instytucie, którego działalność kontynuuje obecny Instytut IWNiRZ-PIB. W okresie pracy w Instytucie
w 1998 roku obronił na Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej pracę doktorską, a następnie (2014)
na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego pracę habilitacyjną.
W 2002 roku objął kierownictwo Zakładu Botaniki. Przez wiele lat pełnił w Instytucie funkcję sekretarza
Rady Naukowej. Autor lub współautor około 300 publikacji. W badaniach naukowych wiele czasu i wysiłku
poświęcił szałwii czerwono-korzeniowej – roślinie, która bardzo często występuje w preparatach Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej. Był redaktorem naczelnym „Herba Polonica”. Odszedł bardzo ceniony naukowiec,
wielki znawca agrotechniki roślin leczniczych, ochrony ich zasobów, biologii nasion, taksonomii, zmienności
morfologicznej i fitochemicznej wybranych gatunków.
Sylwetkę profesora Wiktora Stelmacha, na prośbę wiceprezesa Sekcji, Dariusza Szabeli, przedstawił lek.
med. Krzysztof Błecha.
Profesor dr n. farm. i med. Wiktor Stelmach ukończył z wyróżnieniem studia farmaceutyczne w Leningradzkim
Instytucie Chemiczno-Farmaceutycznym. Pracował naukowo w Instytucie Naukowo-Badawczym WHO
w Teheranie. Tam też uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych. Był wykładowcą Międzynarodowego
Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lanka), gdzie uzyskał stopień doktora
nauk medycznych. Praca w tych egzotycznych krajach sprawiła, iż stał się ekspertem ds. surowców zielarskich
stosowanych w tradycyjnej medycynie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Był uznanym terapeutą, stosującym
szeroko w swej praktyce leki pochodzenia naturalnego, w ramach Centrum Opieki Zdrowotnej „Nature and
Medicine” w Krakowie. Autor licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli
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jakości leków, kilku oryginalnych receptur leków ziołowych, które zostały nagrodzone za ich skuteczność
terapeutyczną. Starał się, aby użyte do nich surowce były jak najwyższej jakości. Znany z szeregu publikacji
dotyczących m.in. tytoniu, imbiru, kawy, herbaty, perełkowca japońskiego, oliwki europejskiej. Był także
wielkim propagatorem ziół andyjskich. Profesor Wiktor Stelmach był laureatem nagrody Ministra Oświaty
i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, członkiem National Geographic Society,
członkiem rzeczywistym Instytutu Akupunktury oraz Leków Naturalnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów,
członkiem zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Odszedł kolejny luminarz nauk
medycznych, związany z ziołami, którego cechowała bezkompromisowość i autentyczność.
Po przedstawieniu biogramów wybitnych członków Sekcji dr n. med. D. Szabela poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor IWNiRZ-PIB. Pani prof. dr hab. Małgorzata Łochyńska, kierująca od marca bieżącego
roku Instytutem, serdecznie powitała w jego siedzibie członków Sekcji oraz życzyła udanych obrad i dobrych
wyborów.
Po zabraniu głosu przez panią dyrektor IWNiRZ-PIB prof. dr hab. Małgorzatę Łochyńską, dr n. med.
Dariusz Szabela skonstatował, że te bolesne dla nas odejścia członków Zarządu były powodem podjęcia
przez Zarząd decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków i zarekomendował skrócenie kadencji
Zarządu. Alternatywą byłoby bowiem wybieranie kolejnych członków Zarządu na jeden rok, który pozostał
do zakończenia kadencji, a przed nowym Zarządem stoi wiele wyzwań i dobrze byłoby, jeśli mógłby on zaplanować działalność na co najmniej 4 lata.
Ustępujący Zarząd Sekcji zaproponował również zmiany w Statucie. Ze względu na liczne i trudne
do realizacji zadania statutowe, zwłaszcza te związane z promocją i usankcjonowaniem formalnym edukacji
fitoterapeutycznej lekarzy, zarekomendowano poszerzenie jego składu o jedną osobę, tj. do 10 wybieranych
członków.
Z tych samych powodów podjęto decyzję o zwiększeniu liczby wiceprezesów w Zarządzie do trzech osób,
jak również zarekomendowano wpisanie pracy zdalnej jako jednej z form pracy władz Sekcji.
Kolejny punkt zebrania dotyczył prezentacji zgłoszonej przez sekretarza kandydatki na członka Sekcji, lek.
med. Ewy Koźmińskiej-Badr, którą w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli członkowie obecni na zebraniu.
W dalszej części programu Nadzwyczajnego Zebrania Członków SF-PTL z zainteresowaniem wysłuchaliśmy
dwóch prezentacji: prof. I. Matławskiej i prof. P. Mikołajczaka.
Pierwsza z nich pt. „Fitoterapia w zapobieganiu, leczeniu i przeciwdziałaniu objawom ubocznym po przebyciu COVID-19” wskazała na fundamentalne znaczenie surowców, substancji i preparatów roślinnych we
wzmaganiu odporności organizmu na zakażenia bakteryjne i wirusowe, jak również ich przydatność (niekiedy
popartą badaniami klinicznymi) w pomocniczym leczeniu choroby COVID-19, wywołanej zakażeniem koronawirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). Treść wykładu jest przedstawiona
w bieżącym numerze „Postępów Fitoterapii”.
W kolejnej prezentacji pt. „Zmiany metabolizmu leków stosowanych w ciąży pod wpływem spożycia warzyw, soków i owoców” prof. Przemysław Mikołajczak scharakteryzował złożony problem interakcji roślin
i składników diety stosowanych równocześnie u kobiet w ciąży z syntetycznymi preparatami leczniczymi.
Spośród podstawowych grup interakcji: farmakodynamicznych i farmakokinetycznych przeważają zdecydowanie interakcje na poziomie farmakokinetycznym, tj. dotyczące losów leku w ustroju na etapie: wchłaniania,
wiązania z białkami i wydalania. Mimo że leków stosowanych w tej grupie pacjentek jest stosunkowo niewiele
(przeciwnadciśnieniowe, przeciwcukrzycowe, przeciwdepresyjne, antypsychotyczne i przeciwdepresyjne), to
związane z nimi możliwe interakcje mogą być szczególnie nasilone, np. szybciej lub wolniej metabolizowane.
Wynika stąd pilna potrzeba integracji badań in vitro i in vivo w celu wyjaśnienia ich wzajemnego oddziaływania. Do istotnych składników diety, prowadzących do interakcji, należą żywność, w tym funkcjonalna,
i suplementy diety. Do tej pory najwięcej uwagi poświęcono produktom spożywczym, jak kawa i soki owocowe, głównie grejpfrutowy. Efekty interakcji mogą być pożądane i zamierzone z punktu widzenia leczniczego
(kuracje mieszane), czego przykładem jest przyjmowanie leków stosowanych w terapii Helicobacter pylori
wraz z sokiem żurawinowym. Inne mogą prowadzić do wzmożenia lub zniesienia działania terapeutycznego
równocześnie stosowanych środków leczniczych, co może być przyczyną objawów ubocznych i powikłań. Jako
przykład negatywnej interakcji może służyć połączenie leków działających na OUN z sokiem grejpfrutowym,
które skutkuje wzrostem biodostępności, a tym samym siły działania leku. W odniesieniu do samych owoców
zauważa się znacznie słabsze reakcje, natomiast przykładów interakcji po spożyciu warzyw z uwagi na znikomą
liczbę badań obserwowano zdecydowanie mniej.
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Należy wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w biodostępności leków u kobiet w ciąży pod wpływem jednoczesnego spożywania soków owocowych, a szczególnie grejpfrutowego i owoców grejpfruta, są znacznie
wyraźniejsze u kobiet w ciąży niż w innych grupach osób.
W dyskusji związanej z tematami obu prezentacji wzięli udział dr n. med. D. Szabela, lek. med. W. Gziut,
prof. M. Krauze-Baranowska. Pomimo że interakcje nie są zjawiskiem częstym, to jednak problem ten należałoby uwzględnić w programie zajęć z fitoterapii prowadzonych na Wydziałach Lekarskich. Profesor M.
Krauze-Baranowska zwróciła uwagę na siłę tkwiącą w surowcach i substancjach roślinnych, podkreślając
wysoką skuteczność połączenia kwercetyny z witaminą C oraz korzenia pelargonii afrykańskiej (preparat
Pelafen) i ziela jeżówki purpurowej w zwalczaniu infekcji górnych dróg oddechowych o etiologii wirusowej
i bakteryjnej.
W dalszej części Nadzwyczajnego Zebrania Członków dr n. med. D. Szabela zaproponował wybór w trybie jawnym Prezydium Zebrania. Przewodniczącym został jednogłośnie prof. P. Mikołajczak, sekretarzem
mgr Małgorzata Górska-Paukszta. Następnie również w głosowaniu jawnym dokonano wyboru członków
zgłoszonych uprzednio do trzech Komisji: mandatowo-skrutacyjnej (Joanna Lijewska, Łukasz Wojtyla), wyborczej (Małgorzata Górska-Paukszta, Marcin Szymański) oraz uchwał i wniosków (Ewa Koźmińska-Badr,
Wojciech Gziut).
Przewodniczący Prezydium przedstawił następnie propozycje dotyczące: skrócenia obecnej kadencji
Zarządu Sekcji o 1 rok, wyboru nowego Zarządu na 4-letnią kadencję, a także zmian Statutu Sekcji odnośnie do zwiększenia liczby wybieranych członków Zarządu o 1 osobę oraz liczby wiceprezesów także
o 1 osobę, możliwości odbywania posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej i Walnego
Zebrania Członków Sekcji Fitoterapii w formie zdalnej. W trybie jawnym jednomyślnie (28 osób obecnych
w trakcie głosowania) zaakceptowano wszystkie propozycje, które następnie zostały zawarte w protokole
Komisji Uchwał i Wniosków.
W podsumowaniu działalności Komisji Rewizyjnej protokół odczytał jej przewodniczący, dr n. med.
Tadeusz Grochowina. Na 26 osób obecnych w trakcie głosowania 2 osoby wstrzymały się od głosu, zatem
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte większością głosów. Nieobecna na posiedzeniu dr med.
Jadwiga Panek-Lenartowicz – członek Komisji – przysłała pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności.
Na prośbę przewodniczącego zebrania ustępujący wiceprezes Dariusz Szabela przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Sekcji w minionym 3-letnim okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2018-2021. Omówił
wiele inicjatyw podejmowanych przez Zarząd w różnych obszarach.
Jedną z najważniejszych było zorganizowanie Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa pt. „Fitoterapia,
tradycja, współczesność, perspektywy rozwoju” w dniu 29 listopada 2019 roku w Warszawie. Cieszyła się ona
dużym zainteresowaniem (ponad 100 uczestników), zwłaszcza wśród pracowników naukowych Wydziałów
Farmaceutycznych, lekarzy, ale także osób związanych z fitoterapią i przemysłem zielarskim.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Sekcji prowadził działania mające na celu modyfikację i rozszerzenie
projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego standardów kształcenia,
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego o elementy związane z wykorzystaniem
w terapii roślinnych produktów leczniczych. Mimo zdecydowanego poparcia postulatów Sekcji Fitoterapii
ze strony Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), prof.
dr. hab. Przemysława Jałowieckiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa.
Niezależnie od powyższych działań Zarząd Sekcji Fitoterapii, starając się aktywizować w tej sprawie wszystkich członków Sekcji, uczestniczył w jak najszerszym gronie w pracach Zespołu Parlamentarnego do spraw
Ekologii i Polskiego Zielarstwa, w tym m.in. 15 maja 2019 roku w spotkaniu pt. „Wymagane zmiany w kształceniu lekarzy, farmaceutów i innych pracowników służby zdrowia w dziedzinie fitoterapii”.
Doktor n. med. Dariusz Szabela poinformował również, że w związku ze śmiercią Redaktora Prowadzącego
„Postępów Fitoterapii” na spotkaniu Członków Zarządu kwartalnika „Postępy Fitoterapii” i Kierownictwa
Redakcyjnego Wydawnictwa Medycznego Borgis z Warszawy redagowanie czasopisma powierzono Pani prof.
dr hab. n. farm. Irenie Matławskiej. Przed Panią Redaktor Prowadzącą „Postępy Fitoterapii” stoi bardzo
trudne zadanie pozyskiwania naukowców skłonnych do publikowania swych prac na jego łamach, bowiem
z przyczyn od nas niezależnych kwartalnik „Postępy Fitoterapii” pomimo wpisania na Ministerialną Listę
Czasopism punktowanych uzyskał zaledwie 5 punktów.
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W sprawozdaniu Zarządu Sekcji poinformowano także, że Sekcja Fitoterapii podjęła współpracę z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie w oparciu o umowę z dnia 19 lutego 2021 roku. Jej celem będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie dydaktycznym, naukowo-badawczym w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu.
Na zakończenie sprawozdania dr Dariusz Szabela podziękował wszystkim członkom Sekcji, którzy angażowali się w statutową działalność w tej kadencji i przedstawił katalog spraw, który zdaniem obecnego Zarządu
wymagałby realizacji w pierwszej kolejności.
Podstawową jest bardzo trudna do przeforsowania kwestia włączenia zagadnień fitoterapeutycznych zarówno
do systemu edukacji studenckiej, jak i lekarskiego szkolenia podyplomowego, najlepiej w formie umiejętności
certyfikowanej przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Doktor Dariusz Szabela podkreślił,
że w realizacji tego i innych celów statutowych Sekcji niewątpliwie pomocne byłoby powstanie na Uczelniach
Medycznych, wzorem innych państw Unii Europejskiej, Katedr Naturolecznictwa albo Katedr Naturolecznictwa
i Medycyny Integracyjnej, które to Katedry zajmowałyby się również zagadnieniami fitoterapii.
Innym, niezwykle ważnym, zadaniem wskazanym przez ustępujący Zarząd jest uzyskanie wyższej punktacji
dla czasopisma „Postępy Fitoterapii” w ramach Ministerialnej Listy Czasopism Punktowanych*1.
Następnie przeprowadzono jawne głosowanie nad sprawozdaniem i większością głosów (23 za, 1 wstrzymujący) udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Po udzieleniu absolutorium zaproponowano kandydatury do Zarządu Sekcji na lata 2021-2025 w liczbie
10 osób: lek. med. Krzysztof Błecha, mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia, dr n. farm. Jerzy Jambor, prof.
dr hab. n. farm. Irena Matławska, prof. dr hab. n. farm. Renata Ochocka, dr n. med. Dariusz Szabela, prof.
dr hab. n. farm. Wiesława Bylka, w tym trzech nowych kandydatów: prof. dr. hab. n. farm. P. Mikołajczaka,
prof. dr. hab. n. farm. Marcina Ożarowskiego oraz dr. n. med. Justynę Stępkowską.
Jako kandydatów do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: dr. Marcina Samosieja, dr. n. med. Tadeusza
Grochowinę i dr Jadwigę Panek-Lenartowicz.
Poniżej zamieszczamy informacje o nowych kandydatach do Zarządu Sekcji:
1. prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak, absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej
w Poznaniu, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
profesor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego
w Poznaniu,
2. prof. dr hab. n. farm. Marcin Ożarowski, absolwent Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik
Zakładu Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu
Badawczego w Poznaniu, sekretarz naukowy IWNiRZ,
3. dr n. med. Justyna Stępkowska, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Koordynator wydziałowy Programu Erasmus na Wydziale Studiów
nad Rodziną Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Po tajnym głosowaniu na Władze Sekcji Fitoterapii w czasie obliczania głosów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w ramach wolnych głosów i wniosków dyskutowano o problemach związanych z edukacją
przyszłych lekarzy.
Jednym z pomysłów było zaproponowanie kursów zakończonych uzyskaniem dyplomu naturopaty (lek.
med. Wojciech Gziut).
Zdaniem prof. P. Mikołajczaka fitoterapia powinna być stosowana przez lekarzy praktyków i traktowana
jako część medycyny opartej na dowodach naukowych i wiedzy zdobywanej w trakcie edukacji medycznej.
Doktorzy J. Jambor i D. Szabela zwrócili uwagę na niemiecki system kształcenia lekarzy, polegający
na zdobywaniu umiejętności zawodowej, uzupełniającej zakresy różnych specjalizacji lekarskich.
Największe zainteresowanie wśród lekarzy związane jest z fitoterapią opartą na solidnych wynikach
badań naukowych, tj. oferującą produkty standaryzowane o powtarzalnej efektywności farmaceutycznej
(prof. M. Krauze-Baranowska).

W wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.12.2021 roku „Postępy Fitoterapii" otrzymały
20 punktów. Uzupełnienie pochodzi od redakcji czasopisma.
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Bardzo istotne jest przełamanie bariery nieufności w środowisku lekarskim. Lekarz rodzinny Ewa
Koźmińska-Badr potwierdziła potrzebę krzewienia fitoterapii wśród lekarzy i jej szerokiego upowszechnienia,
łącznie ze szkoleniami w tym zakresie (umiejętność lekarska). Dodała, że medycyna rodzinna jest najlepszym
miejscem do praktykowania zdobytej wiedzy fitoterapeutycznej i jej promocji w środowisku lekarskim.
Zdaniem lek. med. K. Błechy należy za wszelką cenę utrzymać studia podyplomowe na wydziałach: lekarskim, farmacji, dietetyki, oraz zajęcia fakultatywne wśród studentów z dodatkową motywacją. Podkreślił
też małe zainteresowanie ze strony Ministerstwa Zdrowia. Jednak warto wykorzystać silne poparcie ze
strony WHO.
Następnie wyniki tajnego głosowania przedstawił członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dr n. biol.
Łukasz Wojtyla, który odczytał nazwiska osób wybranych do nowego Zarządu Sekcji Fitoterapii i Komisji
Rewizyjnej. Obligatoryjnie w skład Zarządu jako redaktor naczelny „Postępów Fitoterapii” wszedł także dr
n. farm. S. Han. Po ukonstytuowaniu się Zarządu wybrał on swoje Władze: Prezes Zarządu – prof. dr hab.
P. Mikołajczak, wiceprezesi – dr n. med. D. Szabela, lek. med. K. Błecha, dr n. farm. S. Han, skarbnik – prof.
dr hab. I. Matławska, sekretarz – mgr E. Hołderna-Kędzia, członkowie – prof. dr hab. R. Ochocka, prof. dr
hab. W. Bylka, prof. dr hab. M. Ożarowski, dr n. farm. J. Jambor, dr n. med. J. Stępkowska. Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został dr n. med. T. Grochowina, a członkami: dr J. Panek-Lenartowicz i dr M. Samosiej.
W podsumowaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków Sekcji Fitoterapii przewodniczący zgromadzenia podziękował osobom angażującym się w działalność statutową Sekcji i wszystkim uczestnikom, którzy
wytrwali do końca zebrania oraz życzył wszystkim członkom i nowo wybranemu Zarządowi Sekcji owocnej
pracy w kadencji 2021-2025.
Sekretarz Zebrania – mgr Małgorzata Górska-Paukszta
Sekretarz Sekcji Fitoterapii PTL – mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia
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