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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

Konferencja międzynarodowa:
8 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska

Łódź, 26–28.06.2019

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, microbiological 
and biotechnology issues. As part of the conference, thematic sessions will be devoted to (i) Reinvention of bacteriophage 
therapy. Bacteriophages in control of infectious diseases (ii) From single cell to microbial communities studies, molecular 
basis of virulence in the complexity of microbiome, (iii) Medical and industrial biotechnology – research and develop-
ment. Novel therapeutic strategies and practical applications. 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, including students and 
doctoral students, with different perspectives of research on the same processes, from the human body to pathogenic or 
saprophytic microorganisms and their mutual interactions.

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

W dniu 25.03.2019 r. odbyło się trzecie zebranie
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów kadencji 2016–2020.

Poniżej w punktach, w formie skrótowej przedstawiono omawiane sprawy.

1. Prezes PTM – prof. Stefan Tyski powitał zebranych – przybyli wszyscy członkowie ZG PTM (z wyjątkiem przed-
stawiciela Oddziału Puławy), a także 9 zaproszonych gości (dr Kamila Korzekwa, wiceprzewodnicząca Oddziału Wrocław, 
dr Elżbieta Stefaniuk – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, prof. dr hab. Jacek Bielecki – redaktor naczelny 
Postępów Mikrobiologii, dr Radosław Stachowiak – z-ca redaktora naczelnego PM, Pani Mariola Machowska- 
-Kacprzak – księgowa PTM, dr Tomasz Zaręba, przewodniczący Sekcji Mikrobiologia Farmaceutyczna, dr Szymon 
Walter de Welthoffen, diagnosta laboratoryjny, Pan Zbigniew Kowal, Prezes firmy Global Congress oraz Panie Barbara 
Tutak i Joanna Stasiszyn również z firmy Global Congress. Firma ta będzie pomagać w organizacji XXIX Zjazdu PTM 
w 2020 r. w Warszawie.
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Po przyjęciu programu zebrania nastąpiła prezentacja wszystkich uczestników spotkania.

 2. Wybrano 2 osobową Komisję Skrutacyjną. 

 3. Minutą ciszy uczczono zmarłych zasłużonych członków PTM: prof. Marię Kozioł-Montewkę, prof. Józefa F. Kubicę, 
dr Wandę Michalską i dr Andrzeja Kasprowicza.

 4. Prezes PTM przedstawił informację o działalności Prezydium PTM od poprzedniego zebrania ZG PTM
 w dniu 19.03.2018 r.: 

– omówiono Uchwały nr 26–45 z 2018 r., które poddano głosowaniu droga elektroniczną na kilku wirtualnych zebra-
niach Prezydium ZG PTM w 2018 r. i Uchwałą nr 1-2019 zaakceptowano działalność Prezydium ZG PTM w okresie 
19.03.2018 r. – 25.03.2019 r.

– przypomniano, że informacje o bieżącej działalności PTM zamieszczano we wszystkich kolejnych numerach cza-
sopism Postępy Mikrobiologii (PM) i Polish Journal of Microbiology (PJM), a także na facebooku PTM,

– podano informację o złożeniu wniosku do MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN), dotyczącym 
organizacji konferencji 70 lat Oddziału PTM w Warszawie, jednakże wniosek ten nie uzyskał finansowania,

– przedstawiono informację o dofinansowaniu z DUN czasopism PM i PJM w latach 2018–2019. Redakcje obu cza-
sopism dokładają starań, aby podnieść ich poziom. Maszynopisy prac przesyłane do PM są tłumaczone za język 
angielski z dofinansowania MNiSW w 2019 r. Od przyszłego roku autorzy będą zobowiązani do przesyłania wersji 
angielskojęzycznych manuskryptów, ponieważ takie będą zamieszczane on-line na stronie wydawnictwa Exeley Inc. 

 5. Omówiono sprawę powołanych sekcji PTM, które w zasadzie nie działają. Pan dr Tomasz Zaręba przedstawił 
Sekcję Mikrobiologii Farmaceutycznej i konferencję, która miała się odbyć w maju, natomiast Pan dr Szymon Walter 
de Walthoffen przedstawił swoja wizję działalności Sekcji Diagnostów Laboratoryjnych.

 6. Księgowa PTM Pani Mariola Machowska-Kasprzak przedstawiła informację o stanie finansowym PTM oraz bilans 
finansowy PTM za 2018 r. 

 7. Pani dr Elżbieta Stefaniuk Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTM przedstawiła pozytywna opinię Komisji 
Rewizyjnej na temat bilansu finansowego PTM za 2018 r.

 8. Omawiano sprawę możliwości przekazania pewnych środków finansowych do wydatkowania przez Oddziały PTM. 

– Prezes PTM poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2-2019 zmieniająca Uchwałę nr 33-2017 z dnia 30.08.2017 r. ZG 
PTM w sprawie udostępnienia Oddziałom Terenowym PTM od stycznia 2019 r., 50% kwoty uzyskanej z tytułu pozy-
skania sponsora, Członka Wspierającego PTM, darowizny, lub innej dodatkowej kwoty, na rzecz PTM, przez dany 
Oddział, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej przez ten Oddział. Obecnie przyjęto Uchwałę 
2-2019 w brzmieniu: „Kwota środków przekazana na konto PTM z tytułu sponsorowania konkretnego wydarzenia 
w całości jest do dyspozycji Oddziału, który pozyskał takiego sponsora. W pozostałych przypadkach 50% kwoty 
uzyskanej z  tytułu pozyskania; sponsora przekazującego środki na ogólne cele statutowe Towarzystwa, Członka 
Wspierającego PTM, darowizny na ogólne cele statutowe Towarzystwa, innej dodatkowej kwoty, pozyskanej na 
rzecz Towarzystwa, przez dany Oddział, udostępniane jest temu Oddziałowi. Zasady wydatkowania i rozliczania 
wszystkich pozyskanych funduszy przez Oddział Terenowy PTM muszą być zgodne z Regulaminem wydatkowania 
i rozliczania środków pieniężnych przez Oddziały PTM”. 

– Sekretarz ZG PTM mówiła opracowany „Regulamin wydatkowania i rozliczania środków pieniężnych przez Oddziały 
Terenowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów”.

– Uchwałą nr 3-2019 zatwierdzono w/w Regulamin do stosowania począwszy od początku 2019 r. Tym samym 
Oddziały uzyskają możliwość wydatkowania środków finansowych, których wysokość uzależniona jest od liczby 
członków w Oddziale, na prowadzona przez siebie działalność statutową.

 9. Przyjęto Uchwałę nr 4-2019 w sprawie przyjęcia 35 nowych członków zwyczajnych.

10. Przyjęto Uchwałę nr 5-2019 w sprawie usunięcia z grona członków PTM 78 osób oraz firmę Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
– członka grupy B. Brown, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za 2018 r.

Podsumowując, składkę członkowską w PTM w 2018 r. opłaciło 856 osób, a przynależność do PTM w oddziałach kształ-
towała się następująco:
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Białystok 33 0 1 34
Bydgoszcz 70 1 0 71
Gdańska 47 2 2 51
Katowice 89 3 0 92
Kielce 23 0 0 23
Kraków 117 7 0 124
Lublin 55 0 1 56
Łódź 40 1 0 41
Olsztyn 28 2 1 31
Poznań 64 4 0 68
Puławy 15 1 2 18
Szczecin 56 1 2 59
Warszawa 157 8 7 172
Wrocław 31 1 1 33
Ogółem 825 31 17 873

Oddział Terenowy
PTM

Liczba

Członek
Zwyczajny

Członek Zwyczajny,
emeryt

Członek
Honorowy SUMA

11. Przewodniczący Zarządów Oddziałów Terenowych PTM przedstawili informacje z działalności swoich Oddziałów 
w okresie od 19.03.2018 r. do 25.03.2019 r. w tym o odbytych konferencjach pod patronatem PTM. Przedstawili również 
plany działalności Oddziałów w najbliższych latach. 

12. Prezes PTM poinformował o planowanych konferencjach pod patronatem PTM: 
– VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mikrobiologia Farmaceutyczna 2019”, Gdańsk, 22–24 maj 2019 r., 
– VIII Międzynarodowej Konferencji Weiglowskiej, Łódź, 26–28 czerwiec 2019 r., 
– Uchwałą nr 6-2019 udzielono poparcia IV Ogólnopolskiemu Sympozjum Mikrobiologicznemu „Metagenomy Róż-

nych Środowisk”, Lublin, 27–28 czerwiec 2019 r.

13. Przedstawiono wstępne informacje o XXIX Zjeździe PTM, planowanym na wrzesień 2020 r. w Warszawie. Uchwałą 
nr 7-2019 na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu powołano Prezesa PTM – prof. S. Tyskiego, a na 
zastępcę Wiceprezes PTM – prof. E. Augustynowicz-Kopeć. Na przewodniczącą Komitetu Naukowego Zjazdu powołano 
prof. E. Augustynowicz-Kopeć, a na wiceprzewodniczącego – prof. S. Tyskiego. W skład Komitetu Naukowego Zjazdu 
wchodzą wszyscy członkowie ZG PTM. Logistycznie zjazd będzie wspierać firma Global Congress.

14. Prezes PTM, a jednocześnie delegat PTM do FEMS oraz IUMS – prof. S. Tyski podsumował 45 spotkanie „FEMS 
Council” organizowane po raz pierwszy w naszym kraju przez PTM, w dniach 7–8 września 2018 r. w Warszawie. Na 
nasze zaproszenie przyjechali przedstawiciele 35 europejskich towarzystw mikrobiologicznych przyjechał również cały 
zarząd FEMS – Prezydent FEMS prof. Bauke Oudega z Holandii oraz 7 dyrektorów FEMS wraz z 12 pracownikami 
FEMS. Wysokość składek do FEMS – 1,4 Euro i IUMS – 1,4 USD od członka PTM nie ulegają zmianie. Dużą stratą 
jest brak zgłoszeń osób na FEMS Research Grant na wyjazdy do naukowych ośrodków zagranicznych. Poinformowano 
o kongresie „8th Congress of European Microbiologists – FEMS2019”, który odbędzie się w Glasgow, Szkocja 7–11 lipca 
2019 r. Międzynarodowa konferencja „4th Congress of Baltic Microbiologists”, organizowana 10–12.09.2018 r. w Gdań-
sku otrzymała dofinansowanie FEMS w wysokości 7.000 Euro. W Uchwale nr 8-2019 wyrażono zgodę na pokrycie 
kosztów uczestnictwa prof. S. Tyskiego w FEMS Council 2019 w Mediolanie.

15. W tym roku kończy się kadencja Sekretarza Generalnego FEMS, jest to jedno z głównych stanowisk w Zarządzie 
Głównym FEMS. Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego wyraził zgodę na kandydowanie na 
stanowisko Sekretarza Generalnego FEMS. W głosowaniu tajnym przyjęto Uchwałę nr 9-2019 popierającą kandydaturę 
Pana profesora na stanowisko Sekretarza Generalnego FEMS.

16. W związku z rozmaitym podejściem stosowanym w Oddziałach do przyznawania punktów edukacyjnych, powołano 
Komisję w składzie prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć, dr hab. Edyta Podsiadły i dr Elżbieta Stefaniuk, do określa-
nia zasad przyznawania punktów edukacyjnych za uczestnictwo w zebraniach i seminariach organizowanych przez 
Oddziały PTM – Uchwała nr 10-2019. 

17. Prezes PTM przedstawił informację o Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (nie należy mylić z Federacją Pol-
skich Towarzystw Medycznych). Podjęto Uchwałę nr 11-2019 o podpisaniu deklaracji o przystąpieniu PTM do KPTL.
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18. W związku z pojawieniem się zachowań „nielicujących z dobrym imieniem członka PTM”, przy braku statutowej komisji 
dyscyplinarnej, postanowiono powołać „Komisję do spraw etyki członków PTM” o składzie osobowym podobnym do 
Komisji konkursowej oceniającej materiały do nagrody naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka, pod przewod-
nictwem Pani prof. dr hab. Stefanii Giedrys-Kalemby – Uchwała nr 12-2019. 

19. W Uchwale nr 13-2019 podjęto decyzje w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana mgr Adama Guśpiela jako Sekre-
tarza Redakcji PJM do 30.09.2020 r.

20. Informacje o wydawanych czasopismach PTM i sytuacji w redakcjach przedstawili redaktorzy naczelni: PJM – Pani 
prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny i PM – Pan prof. dr hab. Jacek Bielecki. Omawiano problemy i plany związane 
z wydawaniem czasopism przez wydawnictwo amerykańskie Exeley Inc.

21. W związku z dużymi kosztami wydawania czasopism, podjęto Uchwałę nr 14-2019 w sprawie zwiększenia opłat redak-
cyjnych 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.

22. Dyskutowano nad informacją o stanowisku Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej Pana 
prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego w sprawie absolwentów studiów na kierunku mikrobiologia. Stanowisko to jest 
sprzeczne ze stanowiskiem PTM opracowanym w ubiegłym roku i zamieszczonym na stronie PTM. Pani dr hab. Beata 
Anna Sadowska zobowiązała się do przygotowania odpowiedzi dla Pana prof. dr hab. M. Szmitkowskiego.

Po zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w kolejnych miesiącach Prezydium ZG PTM 
zajmowało się następującymi sprawami:

 1. Podjęto Uchwalę nr 15-2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem seminarium naukowego pt. „III Sesja Młodych 
Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego”, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. na Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 2. Podjęło Uchwałę nr 16-2019 w sprawie przyjęcia firmy BART Sp. z o.o. Sp. K. do grona członków wspierających PTM, 
jako Członka Zwyczajnego.

 3. Podjęło Uchwalę nr 17-2019 w sprawie przyjęcia 6 nowych członków zwyczajnych PTM.

 4. Informujemy, że PTM podpisało umowę z firmą EBSCO Publishing Inc. ze Stanów Zjednoczonych dotyczącą współ-
pracy i umieszczenia czasopisma Polish Journal of Microbiology w międzynarodowych bazach naukowych EBSCO.

 Współpraca z firmą EBSCO powinna zapewnić wzrost popularności czasopisma (IF, punktacja) i jego umiędzynarodo-
wienia, a także rozpoznawalności PJM i PTM. Bazy EBSCO są używane przez ponad 130 000 bibliotek akademickich, 
instytutów i szpitali na całym świecie (w tym Harvard Medical College, UCLA itp.).

 5. Informujemy również, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin powołał Pana prof. 
dr hab. Grzegorza Węgrzyna z Uniwersytetu Gdańskiego, członka PTM na stanowisko Przewodniczącego Rady Dosko-
nałości Naukowej (RDN) w kadencji 2019–2023. RDN zastępuje dotychczasową Centralną Komisję do spraw Stopni 
i Tytułów.

 Pan prof. Grzegorz Węgrzyn do RDN został wybrany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk 
biologicznych. Zainteresowania badawcze Pana profesora to mechanizmy replikacji DNA plazmidów i bakteriofagów, 
regulacja ekspresji genów w komórkach bakteryjnych oraz zastosowanie elektrycznych bio-chipów.

 6. Ustalono, że XXIX Zjazd PTM odbędzie się w dniach 15–18 września 2020 r., w Warszawie w Centrum Konferen-
cyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9. Prosimy o zarezerwowanie tego terminu i przygotowanie ciekawych 
oraz wartościowych prac.
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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
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Członek Wspierający PTM – Zwyczajny
od 06.06.2019 r.

BART Spółka z o.o. Sp. K
ul. Norwida 4, 05-250 Słupno

NIP: 1180741884, KRS: 0000573068
https://bart.pl/, email: info@bart.pl

Firma BART jest producentem i dystrybutorem surowców oraz dodatków
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.  Specjalizujemy się w probiotykach

oraz surowcach uzyskiwanych metodami biotechnologicznymi.
Współpracujemy z renomowanymi producentami: Probiotical, Gnosis, Lesaffre 


