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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Konferencja organizowana jest przez Instytut Biologii Medycznej PAN, 
 Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi

The planned Conference is the eighth conference to commemorate the outstanding Polish microbiologist Prof. Rudolf 
Weigl, the creator of the first effective vaccine against typhus. The conference is devoted to selected medical, microbiologi-
cal and biotechnology issues. As part of the conference, thematic sessions will be devoted to (i) gastrointestinal diseases 
of various etiologies, (ii) skin diseases, (iii) and ophthalmologic cancerous and autoimmune diseases. In addition, there 
will be (iv) a molecular microbiology session focused on recent developments in microbial virulence, cell metabolism, 
signal transduction, bacterial biofilm studies and single cell analyzes. The last session (v) will be dedicated to microorgan-
isms in industrial and medical biotechnology. The conference will be a unique platform for meetings and discussions for 
researchers dealing with the molecular basis of selected diseases, for microbiologists investigating these processes at the 
level of virulence factor, but also for clinicians involved in everyday diagnostics and treatment of diseases. The conference 
will also create a unique opportunity to familiarize participants of the session, in  cluding students and doctoral students, 
with different perspectives of research on the same processes, from the human body to pathogenic or saprophytic micro-
organisms and their mutual interactions.

http://grupamedica.pl/8th-international-weigl-conference-26-28-06-2019/ 
www.twitter/grupamedica; https://web.facebook.com/8thweiglconferene/

Z dużą satysfakcją ogłaszamy zakończenie kolejnego etapu rozwoju naszego kwartalnika. Wraz z początkiem bieżącego 
roku rozpoczęliśmy współpracę ze zlokalizowanym w Nowym Jorku wydawnictwem Exeley, które będzie publikowało nasze 
czasopismo na swoim portalu. W tym roku będziemy kontynuować projekt tłumaczenia publikacji na wersje anglojęzyczne, 
ponadto spodziewamy się większej liczby artykułów już napisanych w języku angielskim, w tym od Autorów spoza naszego 
kraju, w związku z czym w dalszym ciągu powiększamy kolegium redakcyjne naszego kwartalnika. 

Mamy dużą przyjemność przedstawić nowych członków Redakcji. W pierwszym kwartale bieżącego roku otworzy-
liśmy dział mikrobiologia molekularna, tworzony przez dwie specjalistki w dziedzinie: dr hab. Adriannę Raczkowską 
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Bożenę Nejman-Faleńczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Do istniejącego już działu 
biotechnologia dołączyła dr Agnieszka Szczepankowska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Poszerzony został rów-
nież dział mikrobiologia środowiskowa o redaktor z Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Renatę Matlakowską. Dużym 
zainteresowaniem wśród naszych Czytelników i Autorów cieszą się prace z zakresu mikrobiologii medycznej. Dlatego też 
utworzyliśmy dział poświęcony tej specjalności, do którego dołączył w tym roku dr hab. n. med. Aleksander Deptuła 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie szukamy kandydata na jeszcze jednego redaktora do tego działu, 
zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do Redakcji. Więcej informacji o aktualnym składzie kolegium redakcyjnego znajdą 
Państwo w zakładce REDAKCJA na naszej stronie internetowej.

KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

Konferencja międzynarodowa:
8 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska

Łódź, 26–28.06.2019
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KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

VII Konferencja Ogólnopolska:
Mikrobiologia Farmaceutyczna 2019

Gdańsk, 22–24 maja 2019 r.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku cyklu spotkań naukowo szkoleniowych, którego celem jest 
stworzenie Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, służącego wymianie wiedzy, poglądów 
i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicz-
nego produktów leczniczych.

Na spotkaniach dążymy do inicjowania szeroko pojętej współpracy między mikrobiologami pracującymi głównie 
w przemyśle farmaceutycznym, ale też w spożywczym i kosmetycznym. 

Patronat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego jest dla nas bardzo ważny, to PTM jest organizacją umożliwiającą 
współpracę, rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w dziedzinie Mikrobiologii, a utworzenie sekcji Mikrobiologii Farma-
ceutycznej umożliwia ciągłe współdziałanie i rozwój Członków.

Podczas naszych konferencji promujemy przynależność do PTM i członkowie PTM już od poprzedniej VI konferen-
cji Mikrobiologia Farmaceutyczna mają zniżkę 100 zł w opłacie konferencyjnej. W konferencjach bierze udział zwykle 
80–100 osób z przedsiębiorstw farmaceutycznych, laboratoriów kontrolnych i uczelni.

Kontakt do Organizatora:
TRANSpharmacia, Pani Barbara Kawałko-Myślińska, 

barbara.myslinska@transpharmacia.pl, ul. Bacewiczówny 2/42, 02-786 Warszawa

Poniżej w punktach, w formie skrótowej przedstawiono omawiane sprawy na wirtualnych zebraniach Prezydium 
ZG PTM oraz spotkaniach z udziałem członków Prezydium.

1. W dniu 10.12.2018 odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich, w którym wzięli 
udział przedstawiciele 34 Towarzystw. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów reprezentowała Pani prof. dr hab. Ewa 
Augustynowicz-Kopeć – Wiceprezes PTM. Podczas posiedzenia omówiono następujące punkty: 
a) Informacja o bieżących pracach w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy – DNiSW MZ oraz Komisja Kształ-

cenia NRL 
b) Informacja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o szkoleniach z zakresu umiejętności społecznych oraz pro-

pozycje działań, które KPTL mogłaby podjąć 
c) Propozycja kompleksowego systemu edukacji w zakresie radiologii-diagnostyki obrazowej – Polskie Lekarskie Towa-

rzystwo Radiologiczne 
d) Wytyczne Polskiego Towarzystwa Bioetycznego dotyczące 7 zagadnień związanych z opracowywaniem i stosowaniem 

wytycznych postępowania w praktyce medycznej. Dotyczą one adresatów wytycznych, statusu prawnego tych opra-
cowań, zagadnień etycznych, dowodów naukowych na których się opierają, siły formułowanych zaleceń, stosunku 
do wartości uznawanych przez pacjentów, realiów ekonomicznych.

e) Wypalenie zawodowe lekarzy – Polskie Towarzystwo Nefrologiczne przedstawiło wyniki przeprowadzonych wśród 
nefrologów badań wypalenia zawodowego. Wskazują one, że jest to częsty problem i celowe jest przeprowadzenie 
badań także wśród innych specjalności. 

f) Apel w sprawie szczepień – Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, przedstawiono apel przy-
jęty przez Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo 
Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Pomimo odrzucenia projektu ustawy antyszczepionkowej problem jest 
nadal aktualny. W Polsce w 2018 roku można spodziewać się nawet około 70000 odmów szczepień i już w 2017 roku 
nie udało się osiągnąć zalecanego progu 95% wyszczepialności.

g) Propozycja stanowiska Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w sprawie leczenie tlenem hiper-
barycznym i ograniczonej liczby specjalistów, którzy mogą stosować tę terapię w ramach finansowania przez NFZ. 

h) Informacje o obowiązkach Towarzystw Naukowych wynikających z RODO.

2. Dnia 2 stycznia 2019 r. PTM podpisało trzy letnią umowę z firmą Exeley Inc. w sprawie świadczenia usług wydawniczych 
dla kwartalnika Postępy Mikrobiologii. Celem jest podniesienie znaczenia czasopisma na światowym rynku czasopism 
naukowych, pozyskanie czytelników i autorów tekstów w języku angielskim, zwiększenie cytowalności i współczyn-
nika IF. Począwszy od numeru 3/2018 wersja on-line zeszytów Postępy Mikrobiologii ukazuje się także w języku angiel-
skim. Teksty tłumaczone są przez pracowników biura tłumaczy z wykorzystaniem środków finansowych uzyskanych 
z MNiSW na działalność upowszechniającą naukę. Dofinansowane jest także tłumaczenie artykułów w 2019 roku.
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 3. Na początku stycznia 2019 r. rozpoczęto procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia składki członkowskiej 
PTM za 2018 r. Jeżeli, pomimo dwukrotnego przypomnienia składka nie zostanie wniesiona do końca lutego 2019 r., na 
zebraniu Zarządu Głównego PTM w marcu 2019 r., zgodnie ze Statutem PTM, osoby bez opłaconej składki za 2018 r. 
zostaną wykluczone z Towarzystwa.

 4. Uregulowaliśmy składki PTM do FEMS (5.455,42 zł) oraz IUMS (4.074,17 zł). Wysokość składek uzależniona jest od 
liczby członków PTM, dlatego bardzo rygorystycznie podchodzimy do sprawy nieuregulowanych zaległych składek 
członkowskich. 

 5. Kancelaria prawna, na wniosek Prezydium PTM i Redakcji czasopism PM i PJM, skierowała do sądu wnioski o uaktual-
nienie danych dotyczących czasopism PTM znajdujących się w rejestrze sądowym. Tym samym zostały wypełnione 
wieloletnie zaniedbania w tym obszarze.

 6. W dniu 09.01.2019 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie Pana dr Andrzeja Kasprowicza, Członka 
Honorowego PTM, wieloletniego członka Zarządu Głównego PTM, przez szereg kadencji Przewodniczącego Oddziału 
Terenowego PTM w Krakowie. Doktor Andrzej Kasprowicz był twórcą znanego krakowskiego ośrodka – Centrum 
Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr Jana Bobra, był również współorganizatorem Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych i bardzo zaangażowany w jej działalność.

 7. Z końcem roku 2018 przekazano do sekretariatu PTM drugi projekt dotyczący opracowania regulaminu wydatkowania 
i rozliczania funduszy przyznawanych Oddziałom terenowym PTM w kwocie równoważnej 10% opłat członkowskich 
wnoszonych przez członków PTM z danego Oddziału. Całościowy projekt przekazywania funduszy do Oddziałów 
został przygotowany w Prezydium, uzyskał aprobatę biura prawnego i Pani księgowej PTM, zostanie przedstawiony 
na zebraniu ZG PTM. 

 8. Prezes PTM otrzymał pismo z dnia 17.01.2019 od Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uprawnień do wykonywania 
zawodu diagnosty laboratoryjnego. RPO zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia działań usta-
wodawczych skierowanych na przyznanie absolwentom studiów magisterskich na kierunku mikrobiologia uprawnień 
diagnosty laboratoryjnego i powiadomienie RPO o stanowisku zajętym w powyższej sprawie.

 9. Otrzymaliśmy niepomyślną wiadomość, że firma SCOPUS z końcem 2018 r. przestaje indeksować kwartalnik Postępy 
Mikrobiologii, przede wszystkim ze względu na niską cytowalność artykułów, które ponadto są jedynie w języku pol-
skim. W PM ukazuje się tylko ok. 40 artykułów rocznie, kwartalnik zajmuje 132 miejsce na 146 światowych czasopism 
mikrobiologicznych znajdujących się na liście SJR SCIMAGO (https://www.scimagojr.com/). Następna ocena jakości 
czasopisma przez SCOPUS możliwa jest dopiero za 5 lat. Bez przekształcenia PM w czasopismo międzynarodowe 
wydawane w języku angielskim z udziałem zagranicznych autorów i recenzentów oraz poprawą cytowalności prac nie 
poprawi się niekorzystnej oceny jakości czasopisma. PTM jako wydawca PM i PJM od 2 lat czyni intensywne wysiłki 
organizacyjne, łącznie z nakładami finansowymi, aby podnieść kondycję obu naszych czasopism. 

10. Otrzymaliśmy pismo od Przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
z  prośbą o wskazanie kandydata to tej Rady. W wyniku głosowania członków ZG PTM, wybrano Prezesa PTM 
prof. dr hab. Stefana Tyskiego jako kandydata PTM do RTN przy Prezydium PAN. 

11. Rozpoczęliśmy rozmowy z firmą Global Kongres na temat organizacji XXIX Zjazdu PTM w Warszawie we wrześniu 
2020 r.

12. W dniu 19.03.2019 r. odbyło się spotkanie Redaktorów Naczelnych PJM i PTM, Z-cy Red. Nacz. PM, Sekretarza PJM, 
Prezesa i Sekretarz PTM z Panem Dawidem Ceculą Prezesem wydawnictwa Exeley Inc. Omówiono sprawy i problemy 
związane z wydawaniem on-line czasopisma PJM, rozpoczął się drugi rok współpracy oraz rozpoczęto w 2019 r. wyda-
wanie on-line PM przez wydawnictwo Exeley Inc. W przypadku PJM podjęto szereg ustaleń zmierzających do przy-
spieszenia procesu wydawniczego i zwiększenia widoczności artykułów w internecie. Podjęto decyzję o zwiększeniu 
opłat redakcyjnych za publikacje w PJM z 250 USD do 350 USD dla autorów korespondencyjnych – członków 
PTM i z 500 USD do 700 USD dla autorów korespondencyjnych nie będących członkami PTM. Zwiększona opłata 
dotyczyć będzie manuskryptów przysłanych do Redakcji PJM po 30.06.2019 r. W przypadku PM ustalono nowy 
tytuł czasopisma (Advancements of Microbiology), oraz ustalono sposób zamieszczania artykułów PM na stronie 
wydawnictwa Exeley. W związku z umiędzynarodowieniem, konieczna jest restrukturyzacja czasopisma PM, zwięk-
szenie liczby zagranicznych recenzentów, członków rady redakcyjnej, pozyskanie zagranicznych manuskryptów prac. 
Ponadto Redakcja PM zobowiązała się do szybszego i bardziej dynamicznego procesowania manuskryptów. PTM 
uzyskał z MNiSW fundusze na tłumaczenie na język angielski manuskryptów do PM tylko do końca 2019 r.
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTM

Członek Wspierający PTM – Złoty
od 27.03.2017 r.

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k. Krakowa

tel. (12) 414 00 60, 506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl

Firma projektuje profesjonalne systemy utrzymania czystości i higieny dla klientów o szczególnych
wymaganiach higienicznych, m.in. kompleksowe systemy mycia, dezynfekcji, osuszania rąk dla pracowników

służby zdrowia, preparaty do dezynfekcji powierzchni dla służby zdrowia, systemy sterylizacji narzędzi.

Członek Wspierający PTM – Srebrny
od 12.09.2017 r.

Firma Ecolab Sp. z o.o. zapewnia: najlepszą ochronę środowiska pracy przed patogenami powodującymi
zakażenia podczas leczenia pacjentów, bezpieczeństwo i wygodę personelu, funkcjonalność posiadanego sprzętu

i urządzeń. Firma jest partnerem dla przemysłów farmaceutycznego, biotechnologicznego i kosmetycznego. 

Członek Wspierający PTM – Srebrny
od 12.12.2017 r.

Od ponad 100 lat siedziba Wodociągów Krakowskich mieści się przy ul. Senatorskiej. Budowę obiektu ukończono
w 1913 roku. W 2016 r. do sieci wodociągowej wtłoczono ponad 56 mln m3 wody. Szacuje się, że ponad 99,5%

mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków posiada możliwość korzystania z istniejącej sieci wodociągowej.

Członek Wspierający PTM – Zwyczajny
od 12.09.2017 r.

Merck Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt, Niemcy i dostarcza
na rynek polski od roku 1992 wysokiej jakości produkty farmaceutyczne i chemiczne, w tym podłoża mikrobiologiczne.


