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KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA POD PATRONATEM PTM

V edycja konferencji
Viruses of Microbes V: Biodiversity and future applications

Wrocław, 9–13 lipca 2018 r.

Jest to piąte już spotkanie z serii międzynarodowych konferencji towarzystwa International Society for Virus of Microbes (ISVM) 
poświęconej wirusom drobnoustrojów.

Konferencje Virus of Microbes dobywają się co dwa lata, a rozpoczęły się w 2010 roku w Instytucie Ludwika Pasteura w Paryżu, a następ
nie kontynuowane były w Brukseli (2012), Zurichu (2014), i Liverpoolu (2016), gromadząc na każdym spotkaniu ok. 400–500 uczestników 
z całego świata.

Tegoroczne spotkanie zatytułowane jest „Biodiversity and future application”. Tematyka pięciodniowej konferencji poświęcona będzie 
podstawowym i aplikacyjnym badaniom naukowym nad wirusami mikroorganizmów (algi, archaea, bakterie, grzyby, pierwotniaki i wirusy). 
Wirusy są kluczowym elementem warunkującym bioróżnorodność i ewolucję mikrobiologiczną, jak również służą jako narzędzie w bio
logii molekularnej. W ostatnich czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się badania nad bakteriofagami, które stanowią obiecująca 
alternatywę leczenia infekcji wywołanych zwłaszcza przez wielooporne szczepy patogenów człowieka, a są stosowane już w konserwacji 
żywności, hodowli zwierząt i produkcji roślin uprawnych.

Uniwersytet Wrocławski (prof. dr hab. Zuzanna DrulisKawa) wraz z Laboratorium Bakteriofagowym Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej we Wrocławiu (prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska), mają zaszczyt organizować kolejną międzynarodową edycję tej kon
ferencji w 2018 roku.

Konferencja porusza tematykę niezwykle aktualną i będzie dedykowana do wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu 
zwalczania zakażeń bakteryjnych, jak również ekologii i różnorodności biologicznej drobnoustrojów.

Konferencja została objęta patronatem przez European Molecular Biology Organization jako EMBO Workshop
„Viruses of microbes 2018”

http://www.embo.org/events

Lokalizacja:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, 50145 Wrocław

Organizatorzy:
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Pani prof. dr hab. Zuzanna DrulisKawa, zuzanna.druliskawa@uwr.edu,pl, tel. 71 375 62 90
Pani prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, dabrok@iitd.pan.wroc.pl, tel. 71 337 11 72 w. 316

VIRUSES OF MICROBES V

Biodiversity and future applications
9–13 July 2018 Wrocław, Poland

Institute of Genetics and Microbiology University of Wrocław & Hirszfeld Institute
of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences

On behalf of the organising committee of the ISVM conference on the Viruses of Microbes, we are pleased to invite to the fifth meeting 
in an international series that began in 2010 at the Pasteur Institute. 

This event is one that focuses on basic and applied scientific research on viruses infecting microbes (algae, archaea, bacteria, fungi, 
protozoa and viruses). Viruses have always been a key element of microbial diversity and evolution, as well as a tool for the molecular 
biologist to learn more about how the host cell functions, but this information has also been put to productive use in latter days to control 
infections and fouling in many areas of our modern life. 

The conference is included to the EMBO Workshop list
http://www.embo.org/events
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KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA POD PATRONATEM PTM

4th Congress of Baltic Microbiologists
Gdańsk, 10–12 września 2018 r.

zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „4th Congress of Baltic Microbiologists”,
która odbędzie się w Gdańsku w dniach 10–12 września 2018 r.

Członkowie PTM mają możliwość skorzystania ze zniżki na opłatę konferencyjną, wszelkie informacje
na stronie internetowej kon ferencji (informacja widoczna pod wysokościami opłat w poszczególnych kategoriach):

http://cbm2018.ug.edu.pl/generalinfo/fees/

Strona ze wstępnym programem konferencji – sesjami tematycznymi zawiera informację o zaproszonych wykładowcach plenarnych:
http://cbm2018.ug.edu.pl/program/

Strona z informacją o organizatorach, wykładowcach plenarnych oraz komitecie naukowym
– wszyscy członkowie komitetu naukowego będą jednocześnie zaproszonymi wykładowcami w poszczególnych sesjach tematycznych:

http://cbm2018.ug.edu.pl/generalinfo/committies/

Organizator:
Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański Wydział Biologii,

ul Wita Stwosza 59, 80308 Gdańsk.
Informacje na stronie internetowej: http://cbm2018.ug.edu.pl/

Organizatorzy wszystkich konferencji współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i obejmowanych patronatem 
PTM powinni zagwarantować zniżkowe opłaty rejestracyjne dla członków PTM (Uchwała nr 31–2017 z dnia 31.08.2017 r.)

W dniu 19.03.2018 r. odbyło się drugie zebranie
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów kadencji 2016–2020

Poniżej w punktach, w formie skrótowej przedstawiono omawiane sprawy i komentarz.

1. Prezes PTM – prof. Stefan Tyski powitał zebranych – przybyli wszyscy członkowie ZG PTM (z wyjątkiem przedstawicieli Oddziału 
Bydgoszcz oraz Oddziału Puławy), a także 7 zaproszonych gości (dr Elżbieta Stefaniuk – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, 
prof. dr hab. Jacek Bielecki – redaktor naczelny Postępów Mikrobiologii, dr Radosław Stachowiak – zca redaktora naczelnego PM, 
Mariola MachowskaKacprzak – księgowa PTM, dr Tomasz Zaręba, przewodniczący Sekcji Mikrobiologia Farmaceutyczna, Zbigniew 
Kowal, Prezes firmy Global Congress oraz Barbara Tutak z firmy Global Congress organizującej FEMS Council 2018 w Warszawie).

 Po przyjęciu programu zebrania nastąpiła prezentacja wszystkich uczestników spotkania.
2. Wybrano 2 osobową Komisję Skrutacyjną. 
3. Jednomyślnie przyjęto sprawozdanie z Zebrania ZG PTM w dniu 27.03.2017 r. (Uchwała nr 12–2018).
4. Prezes PTM przedstawił informację o działalności Prezydium PTM od poprzedniego zebrania ZG PTM w dniu 27.03.2017 r. 

4.a. Poinformował o 4 internetowych zebraniach Prezydium ZG PTM w terminach: 30 sierpnia, 12 września, 31 października 2017 r. 
oraz 15.01.2018 r., podczas których odbyły się elektroniczne głosowania szeregu Uchwał przez członków Prezydium ZG PTM. 
Prezes podkreślił, że informacje o działalności PTM zamieszczane były we wszystkich zeszytach kwartalników: Postępy Mikro
biologii (PM), Polish Journal of Microbiology (PJM) oraz Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia (MDiM), a także w 3 listach 
do członków ZG PTM, wysłanych w dniach 23.05.2017 r., 13.09.2017 r. oraz 02.01.2018 r. 

4.b. Do dnia zebrania odnotowano prawie 500 „polubień” na facebooku PTM. 
4.c. Omawiając stronę internetową towarzystwa, Prezes PTM podkreślił, że została ona utworzona m.in. w oparciu o życzenia członków 

PTM. Zostały utworzone zakładki umożliwiające rozpoczęcie działalności szeregu sekcji PTM (bakteriologia kliniczna, wirusologia 
kliniczna, mykologia kliniczna, mikrobiologia farmaceutyczna, żywności, przemysłowa, środowiskowa, diagnostyka laboratoryjna), 
jednakże brak jest, poza sekcją mikrobiologii farmaceutycznej, zainteresowania nimi. Zwłaszcza dziwi brak aktywności diagnostów 
laboratoryjnych – członków PTM. Po dyskusji postanowiono jednak nie likwidować sekcji, lecz nadal umożliwić chętnym podjęcie 
działalności w ramach sekcji.

 Niewielki jest udział Oddziałów w rozwoju strony PTM. Co prawda zamieszczono plakaty przygotowane przez poszczególne 
Oddziały, z okazji konferencji „90 lat PTM”, jednakże wskazane jest, aby każdy Oddział Terenowy PTM zamieszczał aktualne 
informacje o swojej działalności, planach, wykładach, konferencjach itp. Część Oddziałów Terenowych PTM regularnie przysyła już 
do biura PTM informacje wstawiane na stronę internetową. Nadal bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, co do zawartości i wyglądu 
nowej strony PTM, a także podawanie informacji dodatkowych, które uważacie Państwo, że powinny dotrzeć do szerokiego gre
mium członków naszego Towarzystwa. (ptm.zmf@wum.edu.pl). Strona jest poprawiana i aktualizowana na bieżąco, tak, aby stać 
się możliwie dobrą, atrakcyjną wizytówką PTM. 

4.d. Od 1 stycznia 2018 roku utworzyliśmy możliwość logowania się na stronie PTM (do 15.03.2018 r. załogowały się 263 osoby). 
Strona umożliwia samodzielne uaktualnienie danych osobowych, uzyskanie informacji o płatnościach składek, a także dostęp do 
najnowszych numerów Postępów Mikrobiologii. Oczekujemy na propozycję, jakie jeszcze treści możemy przekazywać członkom 
PTM po ich załogowaniu się.
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4.e. Zapoznano zebranych z informacją na temat działalności Federacji Polskich Towarzystw Medycznych, do których należy PTM, 
a Pani prof. dr hab. Zofia Zwolska pełni funkcję sekretarza FPTM.

 Uznano, że przynależność PTM do FPTM jest korzystne dla PTM, a związane z tym płacenie rocznej składki (250 zł) jest zasadne.
4.f. Poinformowano o zakupieniu przez PTM certyfikatu SSL (Secure Socket Layer), do strony internetowej. Jest to narzędzie poświad

czające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użyt
kownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Poinformowano również o sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych oraz przepisami RODO, które niedługo zaczną obowiązywać.

4.g. Poinformowano o przekazaniu w ubiegłym roku przez Fundację Polskiej Mikrobiologii na rzecz PTM kwoty 27.527 zł, w związku 
z likwidacją fundacji.

4.h. Poinformowano o przekazaniu w ubiegłym roku tekstu „Stanowisko Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w sprawie przyznania 
absolwentom uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku Mikrobiologia prawa wykonywania zawodu Diagnosty Labora
toryjnego” do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pani Premier Beaty Szydło, Pana Ministra ds. Zdrowia Konstantego Radziwiłła 
i Pana Ministra ds. Nauki Jarosława Gowina. Od Pana Ministra K. Radziwiłła otrzymaliśmy odpowiedź, że prace nad ustawą są 
prowadzone i nasze stanowisko będzie wzięte pod uwagę.

4.i. Przekazano informację o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTM, które odbyło się podczas konferencji „90 lat 
PTM”. Bardzo ważną sprawą było uzyskanie opinii prawnej odnośnie możliwości powołania Pełnomocników Delegatów na NWZD 
PTM, co umożliwiło uzyskanie quorum na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, wymaganego do wprowadzania zmian w Statucie 
PTM. Po uzyskaniu wszystkich materiałów z NWZD, z pomocą Kancelarii Prawnej został przygotowany wniosek o wpis nowego 
Statutu PTM do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), który zatwierdzi proponowane zmiany Statutu. Ze względu na drobną 
pomyłkę w numeracji punktów Statutu wniosek oddalono. Poprawiono Statut i ponownie złożono go do KRS – było to możliwe 
dzięki uchwale przyjętej podczas NWZD powołującej „Komisję Statutową do dokonania drobnych zmian w Statucie PTM na 
wniosek sądu”.

4.j. Poinformowano o 2 wnioskach do MNiSW o przyznanie środków finansowych z puli przeznaczonej na działalność upowszech
niającą naukę (DUN) – na konferencję „90 lat PTM” (otrzymaliśmy 70.000 zł, aktualnie sprawozdanie i rozliczenie finansowe 
konferencji oceniane jest w MNiSW) oraz na rozwój i modernizację czasopism PM i PJM w latach 2018–2019 (otrzymaliśmy 
informację o przyznaniu kwoty 65.200 zł) 

4.k. Omówiono sprawę porządkowania listy członków PTM. Przed konferencją „90 lat PTM” usunięto z Towarzystwa ponad 200 osób 
nie opłacających składek członkowskich w terminie. W PTM pozostały osoby z opłaconymi składkami za lata 2015 i/lub 2016 
i/lub 2017. 

4.l. Prezes PTM omówił pokrótce wszystkie przyjęte przez Prezydium PTM Uchwały od czasu ostatniego posiedzenia ZG PTM 
(Uchwały nr 20–43 z 2017 r. i nr 1–11 z 2018 r.). Uchwały Prezydium zaakceptowano jednomyślnie (Uchwała nr 13–2018).

 5. Pan prof. dr hab. Jacek Międzybrodzki, wiceprezes PTM, podsumował konferencję jubileuszową „90 lat PTM wczoraj – dziś – jutro”, 
która odbyła się w Krakowie w dniach 22–23.09.2017 r. i oceniona była bardzo pozytywnie przez uczestników. Materiały konferencyjne 
znajdują się na stronie PTM, ponadto przygotowano streszczenia wykładów i plakatów w języku angielskim i opublikowano ten materiał 
w Suplemencie 3/2017 kwartalnika Postępy Mikrobiologii. 

 6. Pani dr Agnieszka Laudy, sekretarz PTM, przedstawiła listę 22 kandydatów na nowych członków zwyczajnych PTM, jednomyślnie 
przyjęto Uchwałę nr 14–2018 w tej sprawie. Niestety nie wpłynęła ani jedna nowa deklaracja o chęci przystąpienia do PTM członka 
wspierającego. Omówiła również sprawę usunięcia z grona członków PTM osób z nieopłaconą składką począwszy od roku 2015, czyli 
za lata 2015–2017 (zgodnie ze starym obowiązującym Statutem) – Uchwała nr 15–2018.

 7. Podjęto decyzję o podniesieniu wynagrodzenia księgowej PTM z powodu dodatkowej pracy związanej z wypełnianiem formularzy 
dotyczących wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w księgowości (Uchwała nr 16–2018).

 8. Podjęto Uchwałę nr 17–2018 w sprawie zatrudnienia Pana mgr Adama Guśpiela z NIZPPZH na stanowisku sekretarza PJM.
 9. Przychylono się do prośby Pana prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna z Uniwersytetu Gdańskiego o objecie patronatem przez PTM 

konferencji „4th Congress of Baltic Microbiologists” organizowanej przez Uniwersytet Gdański 10–12 września 2018 r. Postanowiono 
również poprzeć wniosek Pana profesora o dofinansowanie konferencji przez FEMS (w przypadku przyznania środków przez FEMS, 
PTM również dofinansuje konferencję w kwocie 250 Euro), Uchwała nr 18–2018. 

10. Omówiono sprawę organizacji kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka przyznawanej autorom 
publikacji przez PTM. Obecna edycja dotyczy prac opublikowanych w latach 2016–2017. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania 
nowego regulaminu Konkursu. Regulamin zostanie opracowany przez Komisję Konkursową i zatwierdzony przez Prezydium ZG PTM 
(Uchwała nr 19–2018). Jednomyślnie podjęto Uchwałę nr 20–2018 o powołaniu Komisji Konkursowej w składzie: prof. dr hab. Stefania 
GiedrysKalemba, przewodnicząca oraz członkowie: prof. dr hab. Jacek Bielecki, Redaktor Naczelny kwartalnika Postępy Mikro biologii, 
prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny, Redaktor Naczelny kwartalnika Polish Journal of Microbiology, prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, 
prof. dr hab. Wiesław Kaca, dr hab. Beata Anna Sadowiska, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. 
Politechniki Gdańskiej.

11. Pani prof. dr hab. Ewa AugustynowiczKopeć, wiceprezes PTM, omówiła przygotowany przez Prezydium ZG PTM „Regulamin 
Działalności ZG PTM”. Uchwałą nr 21–2018 Regulamin przyjęto jednomyślnie do stosowania, po zatwierdzeniu przez KRS nowego 
Statutu PTM.

12. Na prośbę Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych w dziedzi 
nie mikrobiologii medycznej dokonano wyboru nowych kandydatów reprezentujących PTM. W Uchwale nr 22–2018 przyjęto, że 
w Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych w dziedzinie mikro
biologii medycznej PTM będą reprezentować: dr hab. Edyta Podsiadły, dr hab. Katarzyna Leszczyńska, dr Joanna JursaKulesza oraz 
dr Bonita Durnaś.

13. Przewodniczący Zarządów Oddziałów Terenowych PTM przedstawili informacje z działalności swoich Oddziałów w ub. r. i okresie 
do 19.03.2018 r. w tym o odbytych konferencjach pod patronatem PTM. Przedstawili również plany działalności Oddziałów w naj
bliższych latach.
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 Na dzień 19.03.2018 r., składki PTM za rok 2017 i lata wcześniejsze opłaciło 413 osób, ponadto za rok 2018 składki opłaciło 501 człon
ków PTM, odpowiednio z Oddziałów: Warszawa – 97 i 89 osób, Kraków – 60 i 64 osób, Bydgoszcz – 39 i 37 osób, Katowice – 34 i 60 osób, 
Szczecin – 31 i 35 osób, Poznań – 29 i 45 osób, Gdańsk – 26 i 31 osób, Lublin – 26 i 32 osób, Łódź – 19 i 26 osób, Białystok – 12 i 18 osób, 
Wrocław – 12 i 18 osób, Kielce – 12 i 11 osób, Puławy – 11 i 9 osób, Olsztyn – 5 i 26 osób.

 Składka za 2018 r., zgodnie z prośbą ZG PTM powinna być uregulowana w I kwartale tego roku:
 https://www.microbiology.pl/czlonkowieiskladki/czlonkowiezwyczajni/.
14. Prezes PTM, jednocześnie delegat PTM do FEMS i IUMS, przedstawił działalność FEMS i IUMS, zwracając uwagę na uzyskane wsparcie 

PTM ze strony FEMS. Trzy konferencje otrzymały dofinansowanie FEMS: 90 lat PTM (3.000 Euro), konferencja międzynarodowa 
„Nonconventional yeast: from basic research to application”, Rzeszów 15–18.05.2018 r. (5.000 Euro) oraz konferencja międzynarodowa 
„Viruses of Microbes V: Biodiversity and future applications”, Wrocław, 9–13 lipca 2018 r. (5.000 Euro).

 Dwaj członkowie PTM otrzymali FEMS Research Grant na wyjazdy do naukowych ośrodków zagranicznych. Niestety brak było zgłoszeń 
chętnych na FEMS Research Grant w I konkursie 2018 r. 

 Złożone zostały 2 wnioski o granty FEMS dofinansowujące wyjazdy na konferencje naukowe, jeden został zaakceptowany przez FEMS. 
 PTM uregulowało składki członkowskie w FEMS (5.619,85 zł) oraz IUMS (4.022,62 zł). 
15. Przekazano informację o spotkaniu FEMS Council, które ma się odbyć w Warszawie w dniach 7–8.09.2018 r. Pan Zbigniew Kowal, 

Prezes firmy Global Congress oraz Pani Barbara Tutak poinformowali o współpracy z FEMS i ustaleniach dotyczących organizowania 
planowanego spotkania. Ustalono, że w przypadku dobrej organizacji FEMS Council, firma Global Congress będzie uczestniczyć 
w organizacji XXIX Zjazdu PTM w Warszawie we wrześniu 2020 r.

16. Pani Mariola MachowskaKacprzak, księgowa PTM poinformowała o stanie finansowym PTM. Koszty wydawania czasopism w 2017 r. 
nadal były bardzo wysokie, ogólny koszt wydawania PM wyniósł – 67.093,50 zł, zaś PJM – 89.849,78 zł. Zapowiadane w 2017 r. zmiany 
funkcjonowania czasopism PTM w tym rezygnacja z nieodpłatnej wysyłki zeszytów PM lub PJM powinny przynieść poprawę sytuacji 
finansowej czasopism dopiero w bieżącym roku. Dużym wsparciem finansowym była dotacja MNiSW na Konferencję 90 lat PTM, 
która pozwoliła zakończyć konferencję z niewielkim zyskiem, jak również kwota przekazana przez Fundację Polskiej Mikrobiologii. 
Przedstawiono bilans finansowy PTM za 2017 r.

17. Pani dr Elżbieta Stefaniuk, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, pozytywnie skomentowała opracowany bilans finansowy 
PTM za 2017 r. Został on przyjęty przez członków ZG PTM i pozytywnie zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną PTM.

18. Pani Mariola MachowskaKacprzak, księgowa PTM i Prezes PTM omówili sprawę korzystania z funduszy PTM w Oddziałach Tereno
wych. Problem możliwości dostępu do środków finansowych PTM i wydatkowania ich na potrzeby Oddziałów od kilku lat był podno
szony przez szereg członków ZG PTM, a także delegatów na NWZD w Krakowie. Podjęło Uchwałę nr 23–2018 w sprawie powołania 
komisji do opracowania regulaminu, wydatkowania i rozliczania funduszy przyznawanych Oddziałom Terenowym PTM w wysokości 
10% ze składek członkowskich, jakie wpłynęły od członków PTM danych oddziałów w roku poprzedzającym wydatki. W skład komisji 
wejdą przedstawicie Oddziałów Terenowych ze Szczecina, Katowic i Warszawy. Komisja ta powinna opracować zasady umożliwiające 
Oddziałom korzystanie w 2019 r. z funduszy PTM. 

 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 33–2017 z dnia 30.08.2017 r. Prezydium ZG PTM podjęto decyzję w sprawie 
udostępnienia Oddziałom Terenowym PTM od stycznia 2018 r. 50% kwoty uzyskanej z tytułu pozyskania sponsora, Członka Wspiera
jącego PTM, darowizny, lub innej dodatkowej kwoty, na rzecz PTM, przez dany Oddział, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności 
statutowej przez ten Oddział. Jak na razie Oddziały nie pozyskały żadnych dodatkowych funduszy.

19. Przekazano informacje o wydawanych czasopismach PTM i sytuacji w redakcjach:
19.a. Pan prof. dr hab. Jacek Bielecki, Redaktor Naczelny PM, poinformował o utworzeniu nowej strony PM oraz 54 manuskryptach 

przesyłanych do redakcji w 2017 r. i opublikowanych 42 pracach w 4 zeszytach.
19.b. Pani prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny, Redaktor Naczelny PJM, poinformowała o trudnościach z prowadzeniem czasopisma 

PJM, rezygnacji 2 redaktorów naczelnych, prof. Izabeli Sitkiewicz i prof. Jolanty Soleckiej oraz zmianach w obsadzie redakcji. 
Poinformowała o rozpoczęciu wydawania internetowej wersji PJM przez firmę Exeley inc. w nowym systemie Editorial Mana
ger. Przypomniano, że opłaty redakcyjne dla manuskryptów prac przesyłanych do PJM od 01.07.2018 r. wzrosną dwukrotnie 
– dla autorów korespondencyjnych, członków PTM z: 125 USD + 23% VAT do 250 USD + 23% VAT oraz dla pozostałych osób 
z 250 USD + 23% VAT do 500 USD + 23% VAT (Uchwała nr 40–2017).

19.c. Przypomniano o Uchwale nr 11–2018 w sprawie niefinansowania kwartalnika Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia oraz 
rezygnacji z zapisu dotyczącego PTM w treści informacji „organ Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów”. Jednakże informacja „W latach 1949 – 2017 kwar
talnik Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia ukazywał się jako organ Państwowego Zakładu Higieny (obecnie Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów” ma 
zostać zamieszczona na wewnętrznej stronie okładki wszystkich zeszytów kwartalnika począwszy od numeru 1/2018 r.

20. Podjęło decyzję o nie obejmowaniu patronatem PTM sesji mikrobiologicznej „Czy możliwe jest życie bez konserwantów” na między
narodowej konferencji naukowoszkoleniowej „Wielowymiarowość zdrowia”, w terminie 12–13 października 2018 w Skierniewicach 
(Uchwala nr 24–2018) z powodu niedostatecznego prezentowania zagadnień mikrobiologicznych.

21. Jednomyślnie podjęto decyzję w sprawie objęcia patronatem konferencji „II Sesji Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego” 
w terminie 8 czerwca 2018  roku w Łodzi (Uchwala nr 25–2018).


