
Polish Journal of Microbiology
2019,  Vol. 68,  No 3,  391–397

INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW



392 INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Warszawa, 12.09.2019 r.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje w przyszłym roku XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie 
w terminie: 15–18 września 2020 r. Jest to okazja do zdobycia wiedzy mikrobiologicznej, podzielenia się swoimi osiągnię-
ciami badawczymi oraz do spotkania merytorycznego i towarzyskiego osób zainteresowanych wspólną tematyką naukową.

PTM zostało powołane 92 lata temu i Ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa organizowane są co 4 lata
(www.microbiology.pl). 

Jest to największe wydarzenie naukowe związane z mikrobiologią i najliczniejsze spotkanie polskich mikrobiologów w tym 
okresie. Zwykle bierze w nim udział ponad pół tysiąca mikrobiologów: naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy, 
diagnostów laboratoryjnych, specjalistów pracujących w służbie zdrowia, weterynarii, instytutach naukowych i uczel-
niach, a także w przemyśle, rolnictwie oraz wykonujących mikrobiologiczne badania kontrolne w rozmaitych obszarach. 
W Zjazdach PTM udział biorą firmy diagnostyczne, chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, wytwarzające żywność, 
środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki, testy oraz aparaturę kontrolną i badawczą stosowaną w rozmaitych działach 
mikrobiologii. 

Wiele mikrobiologicznych badań naukowych, rozwojowych i użytkowych dotyczy aktualnych problemów: narastającej 
lekooporności drobnoustrojów  chorobotwórczych, doskonalenia diagnostyki mikrobiologicznej, badań genetycznych 
drobnoustrojów, badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska, GMO, poprawy systemu jakości i metod kontroli 
żywności, leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetycznych.

Planujemy, że obrady będą odbywały się w sesjach naukowych:
* Mikrobiom człowieka i probiotyki;  * Zakażenia układu pokarmowego;  * Zakażenia układu oddechowego;
* Zakażenia układu moczowo-płciowego;  * Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności;
* Genetyka drobnoustrojów;  * Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych;
* Nowe terapie przeciwbakteryjne – kandydaci na leki;  * Bakteriofagi i peptydy – jako nowe terapie alternatywne;
* Aktualne problemy w wakcynologii;  * Immunologia zakażeń;
* Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki;  * Patomechanizmy zakażeń;  * Mykologia;
* Wirusologia;  * Mikrobiologia środowiskowa naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja;
* Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia;  * Mikrobiologia żywności;
* Mikrobiologia weterynaryjna;  * Varia.

Planujemy również prezentacje najnowszych prac habilitacyjnych i doktorskich z obszaru mikrobiologii, a także sesje 
sponsorowane przez firmy.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zarezerwowania sobie terminu 15–18.09.2020 na uczestnictwo w tym 
wielkim wydarzeniu w świecie mikrobiologii polskiej. Zachęcamy również wszystkich mikrobiologów, a zwłaszcza młodych 
adeptów tej nauki do przygotowania interesujących wystąpień i podzielenia się wynikami swoich badań naukowych, jak 
również rutynowych.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu PTM

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu PTM
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KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

„PIERWSZE MAZOWIECKIE SPOTKANIE MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW”

Warszawa, 30.09.2019 r.
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KONFERENCJA POD PATRONATEM PTM

„MEDYCYNA LABORATORYJNA
– INTERDYSCYPLINARNA ROLA MLD W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA”

Bydgoszcz, 10.10.2019 r.

Tematyka konferencji obejmie różne aspekty pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym (m.in. normy jakości, 
benchmarking) i zawodu diagnosty laboratoryjnego (m. in. aktualne wymagania prawne, szkolenia podyplomowe). Pod-
czas konferencji przedstawione będą również zagadnienia dotyczące choroby Alzhaimera, patomechanizmu i diagnostyki 
zaburzeń nerek, czy oznaczania alkoholu etylowego.

Lokalizacja:
Budynek Farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu sala nr 35

Organizatorzy:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego

w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych

Patronat honorowy: Minister Zdrowia

Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy,

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Bydgoszczy,
Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Narodowy Fundusz Zdrowia, Roche Diagnostics

Kontakt:
d.krawiecka@kidl.org.pl, a.meyer-stachowska@kidl.org.pl, biuro@kidl.org.pl 

Informacje o programie spotkania dostępne są na stronie www.kidl.org.pl

Konferencja pod patronatem PTM 

„MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii”

Warszawa 02.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji historyczno-naukowej pn. „MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii”, 
która odbędzie się dnia 2 grudnia 2019 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja organizowana jest przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dla 
uczczenia 70 lat działalności Oddziału Warszawskiego PTM. W trakcie konferencji odbędą się dwie sesje. W sesji historycz-
nej wspominani będą główni animatorzy i założyciele Oddziału. Sesja naukowa, pomyślana jako seria krótkich, eksperckich 
wykładów, przybliży osiągnięcia i postępy mikrobiologii w jej kluczowych dziedzinach – tytułowych makro-kierunkach.

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 15 listopada br.,
poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:

http://ptm.waw.pl/rejestracja/.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://ptm.waw.pl/.
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Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej 
w zeszytach nr 2 z 2019 r. kwartalników Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, Prezydium ZG PTM 
zajmowało się następującymi sprawami:

1. Podjęło Uchwalę nr 18–2019 w sprawie przyjęcia 9 nowych członków zwyczajnych PTM.

2. Podjęto Uchwalę nr 19–2019 w sprawie objęcia patronatem konferencji „Pierwsze Mazowieckie Spotkanie Mikrobio-
logów i Epidemiologów” organizowanej przez czasopismo „Zakażenia XXI wieku” oraz Zakład Mikrobiologii IGiChP 
Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka w Warszawie, które odbędzie się w Warszawie 30 września 2019 r.

3. Podjęło Uchwalę nr 20–2019 w sprawie przyjęcia 5 nowych członków zwyczajnych PTM.

4. Podjęto Uchwalę nr 21–2019 w sprawie wykorzystania logo PTM w materiałach konferencyjnych oraz objęcia patrona-
tem konferencji „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia” organizowanej 
przez  Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych Oddział Kujawsko-Pomorski i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów 
Oddział w Bydgoszczy, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 10 października 2019 r.

4. Podjęto Uchwalę nr 22–2019 w sprawie wykorzystania logo PTM w materiałach konferencyjnych oraz objęcia patro-
natem konferencji „MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii” organizowanej w Warszawie w dniu 2 grudnia 2019 r. dla 
uczczenia 70-lecia istnienia Oddziału Warszawskiego PTM.

5. Informujemy, że podczas FEMS Council 6–7.09.2019 r. w Mediolanie, profesor Hilary Margaret Lappin-Scott z Uni-
wersytetu Exeter, Exeter, Devon, South West England, Wielka Brytania została powołana na Prezydenta FEMS. Jej 
głównym obszarem badawczym jest biofim. W latach 2009–2012 prof. Hilary sprawowała funkcję prezydenta Society 
for General Microbiology. W latach 2006–2010 była prezydentem International Society for Microbial Ecology. W 2018 r. 
została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. (OBE).

 Na Sekretarza Generalnego FEMS wybrana została profesor Branka Vasiljevic, z Institute of Molecular Genetics and 
Genetic Engineering, z Belgradu, Serbia.

6. Informujemy również, że Komitet Organizacyjny XXIX Zjazdu PTM intensywnie pracuje nad organizacją zjazdu w tym 
pozyskiwaniem sponsorów. Spodziewamy się licznej obecności na naszym Zjeździe członków PTM a także mikrobio-
logów nie zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.
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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 


