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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej
w zeszytach nr 4 z 2019 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal
of Microbiology, Prezydium ZG PTM zajmowało się następującymi sprawami:
1. Podpisano umowę z EBSCO Publishing, Inc. dotyczącą indeksacji kwartalnika Postępy Mikrobiologii. Tym
samym oba nasze czasopisma PM i PJM od 09.01.2020 r. są indeksowane przez tę firmę amerykańską, co mamy
nadzieję przyczyni się do większej rozpoznawalności i cytowalności PM i PJM.
2. FEMS przyznała dofinansowanie do: XXIX Zjazdu PTM 2020 w wysokości 3 000 Euro oraz do I Polish Yeast
Conference w wysokości 2 000 Euro. Ponadto FEMS przyznała granty na realizację projektów:
„Siderophores and biosurfactants produced by Antarctic psychrotolerant bacteria as new bioproducts for
cold-active biotechnologies – identification and characterisation of novel secondary metabolites” złożonego
przez Pana Michała Styczyńskiego z Wydziału Biologii UW;
● „Susceptibility profiling of Mycobacterium tuberculosis isolates from Poland and Lithuania”, złożonego przez
Panią Zofię Bakułę z Wydziału Biologii UW.
●

3. Zaczęły napływać pierwsze manuskrypty od autorów zagranicznych do naszego kwartalnika Advancements of
Microbiology – Postępy Mikrobiologii, który jest wydawany on-line w wersji angielsko-języcznej. Tym samym
liczymy na coraz większą rozpoznawalność i lepszą ocenę czasopisma.
4. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęło Uchwałę nr 4–2020 z dnia
23.01.2020 r. w sprawie organizacji kolejnej edycji Nagrody Naukowej PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka,
która będzie przyznana w roku 2020, za artykuły opublikowane w latach 2018–2019 oraz w sprawie przedłużenia kadencji pracy na 2020 r. Komisji Konkursowej powołanej Uchwalą nr 20–2018. Zasady przyznawania
nagrody są określone w Regulaminie Nagrody Naukowej PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka znajdującej się
na stronie PTM (https://www.microbiology.pl/nagrody/nagroda-im-prof-edmunda-mikulaszka/)
Nagroda w 2020 roku dotyczy prac opublikowanych w latach 2018–2019.
Termin składania wniosków: 15.03.2020 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 30.04.2020 r.
5. Dużo pracy zostało włożone w ustalenie konfiguracji strony internetowej XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM:
www.zjazdptm2020.pl
Wszystkich członków PTM i osoby zainteresowane mikrobiologią zachęcamy do zapoznania się ze stroną,
zarejestrowanie się i zgłaszania streszczeń na Zjazd.
6. Intensywnie poszukujemy sponsorów i wystawców na nasz Zjazd. Niestety zainteresowanie firm jest niewielkie.
Spodziewamy się większego zaangażowania w tym obszarze członków i Przewodniczących Oddziałów Terenowych PTM, którzy są współorganizatorami Zjazdu.
7. Firma Wodociągi Krakowskie zrezygnowała z członkostwa w PTM jako Członek Wspierający PTM – srebrny
z końcem 2019 r.
8. Główna Komisja Rewizyjna PTM przygotowała Regulamin swojej działalności, jest on obecnie przedmiotem
analizy.
9. W dniu 03.03.2020 r. odbyło się pierwsze zebranie Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM, na którym
przedstawiono 4 wykłady i omówiono sprawy związane z działalnością Sekcji.
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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 – 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

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
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