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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczo
nej w zeszytach nr 1 z 2020 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish 
Journal of Microbiology, ZG PTM zajmował się następującymi sprawami:

I. Zgodnie ze Statutem PTM raz w roku odbywa się zebranie członków ZG PTM, które było planowane na 
30.03.2020 r. w Warszawie. Jednakże ze względu na panującą pandemię COVID-19 zdecydowano się na prze-
prowadzenie Zebrania ZG PTM w formie elektronicznej. Ankietę z pytaniem dotyczącym tej formy Zebrania 
dostarczono e-mailowo do członków ZG PTM. Wszyscy wyrazili zgodę na zaproponowaną formę zebrania. 
W Uchwale 82020 z dnia 13.03.2020 r. podjęto decyzję w tej sprawie.

 Odbyło się pierwsze w historii PTM zebranie internetowe Zarządu Głównego PTM. Przygotowane materiały 
w postaci plików zostały rozesłane w 19 e-mailach do wszystkich członków ZG PTM w piątek 27.03.2020. 
Przyjęcie Uchwał ustalono na dzień 30.03.2020 r. Podczas Zebrania ZG PTM w formie elektronicznej poruszano 
następujące zagadnienia:

 1. Przedstawiono informację o działalności Prezydium PTM od 25.03.2019 r. do 27.03.2020 r.
 Podjęto Uchwałę 92020 w sprawie akceptacji działalności Prezydium ZG PTM za oceniany okres.

 2. Przedstawiono informację o Konkursie o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 
im. prof. Edmunda Mikulaszka, edycja 2020. Tylko dwie osoby zgłosiły się do Konkursu: Pani mgr Karo-
lina Furtak z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy z Puław, która zgłosiła cykl trzech publikacji oraz Pan dr inż. Łukasz Łopusiewicz z Cen-
trum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opatrunkowych Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, który zgłosił jedną publikację. Materiały 
dotarły do Komisji powołanej pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Stefanii Giedrys-Kalemby. Zgodnie 
z Uchwałą 4-2020 Komisja do dnia 30.04.2020 powinna przedstawić wyniki konkursu. Szkoda, że konkurs 
cieszy się tak małym zainteresowaniem młodych adeptów nauki. Może mieć na to wpływ opracowany nowy 
Regulamin konkursu, w którym zastrzeżone jest, że konkurs dotyczy tylko członków PTM – to są nasze 
środki finansowe. Celowe byłoby informowanie na Zebraniach Oddziałów o Konkursie i nagrodach.

 3. Podjęto Uchwałę 102020 w sprawie uporządkowania listy członków zwyczajnych PTM i usunięcia z niej 
osób niepłacących składek członkowskich w statutowo przewidzianym terminie. W porównaniu z ubiegłym 
rokiem podobna jest liczba osób nieopłacających składki członkowskiej za rok 2019 r. (w 2018 r. z PTM 
usunięto 78 osób), pomimo przypominania o tym podstawowym obowiązku członka PTM przez OT PTM 
w styczniu 2020 r. i następnie dwukrotnie przez sekretariat ZG PTM w lutym i marcu b.r. Imienne listy 
osób usuwanych z poszczególnych Oddziałów zestawiono w załączniku do Uchwały 10-2020.

 4. Podjęto Uchwałę 112020 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych. Zebrała się grupa 53 osób 
chętnych do przystąpienia do PTM, duża część to kandydaci do nowego Oddziału Terenowego PTM 
w Rzeszowie. 

 5. Spotykamy się z sytuacją, że osoby zaakceptowane Uchwałami PTM jako członkowie zwyczajni nie opła-
cają pierwszej składki członkowskiej, pomimo wyraźnej informacji, że trzeba spełnić oba warunki, aby być 
przyjętym do PTM. Przyjęto Uchwałę 122020, w której określono, że deklaracja członka zwyczajnego, 
zaakceptowana Uchwałą ZG PTM, której nie będzie towarzyszyć opłata składki członkowskiej wniesionej 
w ciągu 6 miesięcy od daty tej Uchwały, o której zawiadamiany jest kandydat na członka, zostanie usunięta 
z archiwum PTM, a decyzja ZG PTM o akceptacji przyjęcia członka do PTM anulowana. Osoba zostanie 
o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną. Wprowadzony zostanie odpowiedni zapis w formularzu. 
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 6. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem wydatkowania i rozliczania środków pieniężnych przez Oddziały 
Terenowe PTM, została przekazana informacja o udostępnianiu Oddziałom Terenowym PTM od stycznia 
2019 r., na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej przez ten Oddział, 10% kwoty uzyskanej 
z tytułu składek członkowskich oraz 50% kwoty uzyskanej z tytułu pozyskania sponsora, Członka Wspie-
rającego PTM, darowizny, lub innej dodatkowej kwoty, na rzecz PTM, przez dany Oddział. Przedstawiono 
Tabelę dotyczącą liczby członków w Oddziałach oraz Tabelę przyznanych Oddziałom środków finansowych 
w 2020 r. oraz w roku poprzednim.

 Jednocześnie zauważamy pojawiający się problem kumulacji środków niewykorzystywanych przez 
Oddziały. Musimy tę sprawę uregulować, ponieważ za kilka lat może pojawić się problem, że w jednym 
roku kilka Oddziałów będzie chciało wykorzystać swoje nagromadzone fundusze, a wtedy budżet PTM tego 
może nie udźwignąć. Poprosiliśmy wszystkich członków ZG PTM o zastanowienie się nad rozwiązaniem 
tego problemu, przekazaniem swoich uwag i ewentualne propozycje aneksu do Regulaminu. Sprawa ta 
powinna zostać uregulowana w najbliższym czasie.

 7. Przekazano informację o stanie finansowym PTM. Załączono bilans PTM za 2019 r. przygotowany przez 
Panią księgową PTM oraz Uchwałę Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) o zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego PTM za okres 2019 r. Sytuacja finansowa Towarzystwa jest stabilna.

 8. Zgodnie ze Statutem PTM Główna Komisja Rewizyjna PTM powinna działać na podstawie swojego Regu- 
 laminu. Regulaminu takiego nie było. Członkowie GKR PTM opracowali roboczą wersję Regulaminu działal-
ności GKR, tekst został oceniony przez członków Prezydium PTM oraz Kancelarię Prawną. Uchwałą 132020 
ZG PTM zaakceptował Regulaminu GKR do stosowania od 2020 r. Ostateczne zatwierdzenie Regulaminu 
GKR odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTM podczas XXIX Zjazdu PTM.

 9. Dosyć bolesna dla Towarzystwa jest sprawa likwidacji Oddziału Terenowego PTM w Puławach. Liczba 
członków w Oddziale znacząco spadła, Zarząd Oddziału nie jest kompletny. Pan prof. Grzegorz 
Woźniakowski Przewodniczący Oddziału PTM w Puławach nie widzi możliwości funkcjonowania Oddziału 
zgodnie ze Statutem PTM i przekazał pismo, z prośbą o likwidację Oddziału. Członkowie Oddziału w Puła-
wach, zgodnie z pismem Zarządu OT PTM, zostaną włączeni do Oddziału w Lublinie.

 Podjęto Uchwałę 142020 o rozwiązaniu Oddziału Terenowego w Puławach.

10. Mamy także bardzo pozytywną informację. Pan dr Mariusz Worek z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Kliniczny Zakład Diag-
nostyki Laboratoryjnej, Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w województwie podkar-
packim, zwrócił się do ZG PTM z prośbą o powołanie Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie. Pan doktor 
przekazał deklaracje członkowskie około 50 osób, które wyraziły chęć przystąpienia do nowego Oddziału 
Terenowego PTM. Z bardzo dużym zadowoleniem witamy tą cenną inicjatywę i życzymy powodzenia 
i sukcesów w działalności nowego Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie. Przyjęto Uchwałę 152020 
o powołaniu Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie.

11. Przedstawiono sprawozdania Zarządów Oddziałów Terenowych za okres od 25.03.2019 r. do 27.03.2020 r. 
oraz informacje o czynionych staraniach w celu pozyskania środków finansowych na XXIX Zjazd PTM, 
a także o planach Oddziałów na przyszłość.

12. Przedstawiono sprawę organizacji XXIX Zjazdu PTM w Warszawie, 15–18 wrzesień 2020 r. Została otwarta 
strona Zjazdu: www.zjazdptm2020.pl. Uruchomiony został również system rejestracyjny i system zgłasza-
nia wykładów, doniesień ustnych, plakatów. Utworzono plan ramowy Zjazdu i określono sesje tematyczne 
z przyporządkowanymi osobami odpowiedzialnymi za organizacje tych sesji. Wszyscy członkowie ZG 
PTM oraz kilka osób zaproszonych, członków PTM, będzie pełniło funkcje przewodniczących i wiceprze-
wodniczących Sesji. Oczekujemy aktywnego włączenia się Oddziałów zarówno w organizacje Sesji, jak 
i poszukiwanie sponsorów i wystawców na Zjazd. Planujemy wykładowców do sesji plenarnych, którymi 
chcielibyśmy, aby byli Członkowie Honorowi PTM oraz laureaci dwóch konkursów o Nagrodę Naukową 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka, edycje 2018 i 2020. Zwracamy 
uwagę na fakt, że Ogólnopolski Zjazd PTM jest organizowany co 4 lata i jest to największe wydarzenie 
w tym okresie związane z mikrobiologią. Obecny Zjazd organizowany jest po raz pierwszy przez członków 
ZG PTM i wszyscy powinni być zaangażowani w to wydarzenie. Prosimy się zastanowić, nad ewentual-
nymi kandydatami na nowych Członków Honorowych PTM. Najlepiej aby kandydatury członków PTM 
zasłużonych dla mikrobiologii i naszego Towarzystwa ustalić przed Zjazdem. Można będzie wtedy przy-
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gotować dyplomy i wręczyć je na Zjeździe. Na razie zakładamy, że nasz Zjazd odbędzie się w określonym 
miejscu i terminie, dlatego też działamy przy jego organizacji. Nie wiemy jednak jak rozwinie się pandemia 
COVID-19 i czy Zjazd się odbędzie. Wiele osób zwłaszcza diagnostów laboratoryjnych i osób pracujących 
w laboratoriach medycznych zaangażowanych jest obecnie w walkę z koronawirusem SARS-CoV-2 i nie 
ma czasu, aby zajmować się Zjazdem – prowadzić badania, przygotowywać streszczenia zjazdowe. Mamy 
też poważne trudności z pozyskaniem środków finansowych na Zjazd, bo wiele firm walczy o przetrwanie 
w tym trudnym dla siebie okresie. 

 Bierzemy pod uwagę możliwość przełożenia Zjazdu na wrzesień 2021 r., a także odpowiednie przedłużenie 
kadencji obecnych władz PTM zarówno ZG jak i Oddziałów oraz kadencji wybranych Delegatów PTM na 
WZD PTM.

 Rzeczywistość przekroczyła nasze wyobrażenie jakie mieliśmy przygotowując Statut PTM i nie przewi-
dziano takiej nadzwyczajnej sytuacji jak pandemia COVID-19.

 Będziemy Państwa informować o ewentualnej decyzji o przesunięciu daty organizacji Ogólnopolskiego 
XXIX Zjazdu PTM.

13. Przekazano informacje z FEMS i IUMS. Federacja 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.

 W przyszłym roku FEMS organizuje 9th Congress of European Microbiologists w dniach 11–15 lipca 
2021 w Hamburgu, Niemcy (https://fems2021.org/).

* Federacja IUMS organizuje kongres IUMS w dniach 12–16 października 2020 r. w Daejon w Korei 
Południowej (https://www.iums2020.org/). 

14. Omówiono sprawę nadawania punktów edukacyjnych na zebraniach Oddziałów PTM w  stanowisku 
Komisji PTM, do określania zasad przyznawania punktów edukacyjnych za uczestnictwo w zebraniach 
i seminariach organizowanych przez Oddziały PTM, powołanej Uchwałą 10-2019. Polskie Towarzystwo 
Mikrobiologów, jako Towarzystwo Naukowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 
2017, może przyznać diagnostom laboratoryjnym za udział w spotkaniach naukowo-szkoleniowych co 
najwyżej 2 miękkie punkty edukacyjne, za wygłoszenie wykładu – 10 punktów edukacyjnych (miękkich). 
Możliwość przyznania tzw. punktów twardych za udział w spotkaniach organizowanych przez Towarzy-
stwo wymaga nawiązania współpracy PTM z akredytowanymi jednostkami szkolącymi oraz poniesienia 
przez diagnostów laboratoryjnych dodatkowych kosztów wskazanych przez te jednostki. Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów sposób przydzielania punktów edukacyjnych pozostawia w gestii 
Oddziałów Terenowych.

15. Na zeszłorocznym zebraniu ZG PTM przedstawiono sprawę nieetycznego postępowania, członka zwy-
czajnego PTM, samodzielnego pracownika nauki i nauczyciela akademickiego, kierownika Zakładu na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, polegającego na przepisywaniu materiałów z 11 prac magi-
sterskich do 21 publikacji współautorstwa opiekunki tych prac magisterskich, bez jakiegokolwiek zazna-
czenia udziału magistranta w publikacjach. Najwyższa rangą w naszym kraju Komisja ds. Etyki w Nauce 
PAN, uznała takie postępowanie za niedopuszczalne i naganne. Zgodnie z zapisem w Statucie PTM 
par. 15, ust. 1, p. 4 , za „czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa” można wykluczyć członka 
PTM z Towarzystwa. Po dyskusji na ubiegłorocznym zebraniu ZG PTM, zdecydowano, aby wobec braku 
Komisji Dyscyplinarnej w Statucie PTM, powołać Uchwałą 12-2019 specjalną Komisję ds. etyki członków 
PTM, która będzie wydawała opinie do podejmowanych Uchwał przez ZG PTM w zgłaszanych spra-
wach. Z  Komisji został wyłoniony zespół do oceny obecnej sprawy, który pod przewodnictwem Pani 
prof. dr hab. Stefanii Giedrys-Kalemby ze Szczecina przygotował opinię w oparciu o dostarczone materiały. 
Na podstawie przygotowanej opinii Komisji ds. etyki członków PTM oraz 13 załączników w tym opinii 
prawnej, Uchwałą 162020 wykluczono członka zwyczajnego Oddziału Terenowego PTM w Warszawie 
z Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa”.

 Skala nieetycznego postępowania pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, członka PTM, jak 
i podjęta Uchwała 16-2020 mają charakter bezprecedensowy.
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16. Sprawa zmiany sekretarki w biurze ZG PTM. Ze względu na zaawansowaną już ciążę i zwolnienie lekar-
skie Pani Karoliny Pawłowskiej, dotychczasowej sekretarki biura PTM, zaproponowano, aby od kwietnia 
br. obowiązki sekretarki przejęła Pani Monika Kucharska, która już pełniła tę funkcje na początku naszej 
kadencji w latach 2016–2017. Przyjęto Uchwałę 172020 w tej sprawie.

17. Przedstawiono pomysł Przewodniczącego Zarządu Oddziału PTM w Warszawie dotyczący tworzenia 
logotypów i osobnych stron internetowych Oddziałów Terenowych PTM. Zbieramy opinie w tej sprawie. 

18. Zamieszczono informacje Redakcji o wydawanych czasopismach PTM – Advancements of Microbiology 
– Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology. 

 Prosiliśmy o zastanowienie się członków ZG PTM nad kierunkiem rozwoju i sposobem wydawania kwar-
talnika PTM Postępy Mikrobiologii w przyszłości i przedstawienie swoich opinii. 

 Naświetlenie sytuacji

 Jak informowano na zebraniach ZG PTM w 2017 i 2018 r., a także w 2019 r., wydawanie czasopism PM 
i PJM przynosi Towarzystwu istotne straty finansowe.

 Aby temu zaradzić w pierwszym etapie zdecydowano znacznie ograniczyć wydawanie papierowej edycji 
zeszytów czasopism oraz ich wysyłkę do członków PTM.

 W drugim etapie rozważano możliwości upublicznienia i umiędzynarodowienia obu czasopism, co miało 
zaowocować zwiększeniem cytowalności (przez autorów zagranicznych), tym samym zwiększeniem war-
tości współczynników IF i MNiSW (opartych na cytowalności), a w końcowym efekcie możliwości podnie-
sienia opłat za publikacje artykułów w czasopismach, tak aby osiągnąć samofinansowanie się czasopism. 
Ta polityka wydaje się sprawdzać w przypadku czasopisma PJM. 

 Poczynając od 2017 r. gdy wygasła umowa z firmą wydawniczą Index Copernicus, członkowie Prezydium 
ZG PTM z Warszawy wraz z członkami redakcji PM i PJM starali się wypracować optymalne rozwiązanie 
dla poprawienia sytuacji finansowej czasopism. W ciągu dwóch lat nastąpiły zmiany członków redakcji 
PJM. Obecnie w celu ograniczenia kosztów redakcja PJM pracuje w dwu osobowym składzie. Nawiązano 
kontakt z firmą Exeley z Nowego Jorku, która obiecywała duże wsparcie w wydawaniu i upublicznianiu 
czasopism, co miało podnieść ich pozycje w rankingach. Podpisano umowy trzyletnie dotyczące wydawania 
PJM od 2018 r. oraz wydawania PM od 2019 r. na platformie Exeley. Wdrożenie nowej formy wydawniczej 
wiązało się z bardzo dużą pracą zespołów redakcyjnych. Zwłaszcza opanowanie systemu wydawniczego 
Editorial Manager i przygotowanie go do obecnej funkcjonalności przez dwu osobowy zespół PJM, wyma-
gało dużego zaangażowania i czasu. Również współpraca z firmą Exeley nie jest idealna i nie spełniła 
wszystkich naszych oczekiwań.

 Towarzystwo realizując zamiar podniesienia rangi czasopism wydawanych przez PTM wystąpiło w 2017 r. 
do MNiSW z wnioskiem o dofinansowanie wydawania obydwu czasopism i tłumaczenia artykułów na język 
angielski w PM. Otrzymaliśmy dwuletnie dofinansowanie (2018–2019), które skończyło się w ubiegłym 
roku, ale zaowocowało wydaniem kilku zeszytów PM w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. 
Skorygowano tytuł PM, tak aby był rozpoznawalny za granicą – Advancements of Microbiology. Było to 
spowodowane przekonaniem, że żaden autor zagraniczny nie będzie wysyłał manuskryptu do czasopisma 
o polskim tytule. Rozpropagowywano informacje o możliwości publikowania artykułów przez autorów 
zagranicznych w PM, a także starano się pozyskiwać recenzentów zagranicznych. Taki proces jest długo-
trwały, zanim zacznie przynosić efekty. Jak podaje Redakcja PM dopiero teraz zaczęły docierać artykuły 
zagranicznych autorów. Zróżnicowano opłaty za publikowanie manuskryptów w PM tylko w języku pol-
skim (wyższa cena) i angielskim lub w wersji dwujęzycznej (niższa cena), co ma zdopingować autorów do 
tekstów angielskojęzycznych. Tylko zwiększając krąg czytelników można zwiększyć cytowalność artykułów, 
a to przekłada się na ocenę czasopisma. 

 Ze względu na wydawanie artykułów w języku polskim i niską cytowalność PM w ubiegłym roku został 
wykluczony z bazy Scopus. Zmniejszenie liczby artykułów w języku angielskim może w końcowym efek-
cie spowodować obniżenie oceny PM i utratę współczynnika IF, co skończy się fatalnie, bo niewiele osób 
będzie wtedy chciało publikować w PM. Z taką sytuacją obecnie boryka się kwartalnik Medycyna Doświad-
czalna i Mikrobiologia, który choć przyjmuje artykuły eksperymentalne i przeglądowe w języku angielskim, 
to niewiele osób chce w nim publikować ze względu na brak współczynnika IF, chociaż czasopismo ma 
20 punktów MNiSW. W ubiegłym roku ukazały się tylko 2 zeszyty MDiM. 
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 Nieźle sobie chyba radzi kwartalnik Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, publikujący w podobny 
sposób jak MDiM, ale będąc wyżej notowanym w rankingach i posiadając współczynnik IF, może pozwolić 
sobie na pobieranie opłaty 1100 zł + VAT. Podobna opłata dla członków PTM (350 USD + VAT) dotyczy 
artykułów zamieszczanych w PJM. Ale dla autorów nie należących do PTM, publikujących w PJM to już 
700 USD + VAT, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów wydawania czasopisma. Na brak manuskryptów 
redakcja PJM nie narzeka. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku PJM będzie już czasopismem samo- 
finansującym się.

 Redakcja PM oraz Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM skierowały pisma do ZG PTM w trosce o przy-
szłość PM i rozważenia „wiodącej, jeśli nie wyłącznej roli języka polskiego w publikacjach czasopisma 
Postępy Mikrobiologii”. Członkowie PTM muszą się nad tą sprawą zastanowić. Będziemy zbierać opinie 
na ten temat, ale wydaje się jednak, że konieczne jest czynienie dużych wysiłków w celu upublicznienia 
i umiędzynarodowienia czasopisma, co mogłoby w pewnej perspektywie przynieść korzyści w postaci 
podniesienia pozycji PM w rankingach i zmniejszenia strat ponoszonych przez PTM. 

   II. W związku z trwającą pandemią COVID-19, brakiem możliwości przewidzenia jej przebiegu w tym roku 
oraz niebezpieczeństwem zakażenia, związanym ze zgromadzeniem dużej liczby osób, a także zaangażo-
waniem osób pracujących w laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, zespołach naukowych 
oraz firmach działających w obszarze mikrobiologicznym na walkę z SARS-CoV-2, niezbędne wydaje się 
podjęcie decyzji o przesunięciu terminu naszego Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r. 
Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM oraz wyborów nowych Władz 
PTM. W związku z powyższym przedłużeniu do września 2021 r. ulega kadencja Władz PTM na wszyst-
kich szczeblach, tj. Prezesa PTM razem z Prezydium PTM i Zarządem Głównym PTM, Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTM, Zarządów Oddziałów Terenowych PTM, Komisji Rewizyjnych OT PTM, oraz Delegatów 
poszczególnych OT PTM wybranych na kadencję 2016–2020.

 W dniu 20.04.2020 r w drodze elektronicznej Zarząd Główny PTM podjął Uchwałę 182020 w sprawie 
przesunięcia terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r. oraz przedłużenia o rok 
kadencji Władz PTM na wszystkich szczeblach, a także kadencji Delegatów PTM na Walne Zgromadzenie 
Delegatów PTM.

  III. Prezydium ZG PTM podjęło Uchwalę 192020 w sprawie przyznania Nagród Naukowych PTM 
im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2018–2019. Do Nagrody Naukowej PTM 
im. prof. Edmunda Mikulaszka zgłosiło się dwoje kandydatów. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem 
Pani prof. dr hab. Stefanii Giedrys-Kalemby postanowiła przyznać:

 – nagrodę I stopnia (5.000 zł) dla mgr biot. Karoliny Furtak za cykl 3 prac: (1). Furtak K., Grządziel J., 
  Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from 
  floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. 
  Catena, 188, 104448; doi: 10.1016/j.catena.2019.104448 (IF = 3,851; 140 pkt. MNiSW); (2). Furtak K., 
   Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2019): Analysis of soil properties, bacterial community compo- 
  sition, and metabolic diversity in fluvisols of a floodplain area. Sustainability, 11, 14, 3929; doi:10.3390/ 
  su11143929 (IF = 2,592; 70 pkt. MNiSW); (3). Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Changes 
  in soil enzymatic activity caused by hydric stress. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 4, 1–8; 
  ISSN 1230-1485; doi: https://doi.org/10.15244/pjoes/112896 (IF = 1,186; 40 pkt. MNiSW);

 – nagrodę II stopnia (3.000 zł) dla dr inż. Łukasza Łopusiewicza za pracę: Ł. Łopusiewicz, E. Drozłowska, 
  P. Siedlecka, M. Mężyńska, A. Bartkowiak, M. Sienkiewicz, H. Zielińska-Bliźniewska, P. Kwiatkowski 
  (2019) Development, characterization, and bioactivity of non-dairy kefir-like fermented beverage based 
  on flaxseed oil cake. Food, 8, 554 (IF = 3,011; 70 pkt. MNiSW).

 Gratulujemy laureatom, którzy przedstawią swoje prace na XXIX Zjeździe PTM.
 Zachęcamy młodych adeptów nauki do bardziej licznego starania się o Nagrodę Naukową PTM 

im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2020–2021. 

  IV. Prezydium ZG PTM w dniu 08.05.2020 r. podjęło Uchwalę 202020 o organizacji Ogólnopolskiego 
XXIX Zjazdu PTM w terminie 14–17 września 2021 r. w Sangate Airport Hotel w Warszawie. Mamy 
nadzieję, że do tak odległego terminu, pandemia COVID-19 zostanie opanowana i będzie wystarczająco 
czasu aby przygotować prezentacje na Zjazd oraz pozyskać środki finansowe na jego organizację.
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  V. PTM podpisało umowę „Agreeement for Full Participation of Polish Journal of Microbiology in NIH 
PubMed Central Archive” dotyczącą indeksowania PJM w bazie PubMed, co jest bardzo ważne dla wizu-
alizacji i indeksacji naszego kwartalnika.

 Dnia 05.06.2020 r. otrzymaliśmy wiadomość, że Polish Journal of Microbiology znalazł się w bazie PubMed 
Central po adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/3847/

 VI. Członkowie ZG PTM w stanowisku z dnia 22.04.2020 r. nie zaakceptowali pomysłu Przewodniczącego 
Oddziału Terenowego PTM w Warszawie, aby Oddziały utworzyły swoje osobne strony internetowe i opra-
cowały swoje logotypy, wychodząc z założenia, że PTM jest jednolitym stowarzyszeniem posiadającym 
swoją stronę internetową i podstrony dla wszystkich Oddziałów oraz logotyp PTM wyłoniony w konkursie 
zorganizowanym kilka lat temu. 

  VII. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów wyrażało swoje opinie dla Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
w sprawie testów genetycznych służących do wykrywania wirusa SARS CoV-2 i testów serologicznych do 
wykrywania przeciwciał dla tego wirusa.

VIII. Organizatorzy kongresu IUMS, 12–16 października 2020 r. w Daejon w Korei Południowej przesunęli ter-
miny: przesłania abstraktów – do 30.06.2020 r. oraz wczesnej rejestracji – do 31.07.2020 r.

  IX. Zmieniono formę dorocznego spotkania przedstawicieli europejskich towarzystw mikrobiologicznych FEMS 
Council 2020. Odbędzie się ono 04.09.2020 r. (13:00-15:00) on-line. 

    X. W dniu 08.06.2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego XXIX Zjazdu 
PTM. Omawiano sprawy:

 1) pozyskiwania środków finansowych (zdecydowano podpisać umowę z MNiSW dotyczącą dofinansowa- 
   nia organizacji Zjazdu na kwotę 70 000 zł – występowaliśmy o 300 000 zł),

 2) zaangażowania firm mogących wspierać logistycznie organizację Zjazdu,
 3) zdecydowano popierać i udzielać patronatu konferencjom mikrobiologicznym organizowanym w 2021 r. 
    w innym terminie niż XXIX Zjazd PTM. Jednocześnie prosimy wszystkie Zarządy OT PTM oraz wszyst- 

   kich członków PTM o nieorganizowanie konferencji mikrobiologicznych w planowany terminie naszego 
   Zjazdu PTM, to jest 14–17.09.2021. 

  XI. Zwróciliśmy się do kancelarii prawnej w sprawie opinii na temat poprawności Uchwały ZG PTM nr 18-2020 
dotyczącej przesunięcia terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r. oraz przedłużenia 
o rok kadencji Władz PTM na wszystkich szczeblach, a także kadencji Delegatów PTM na Walne Zgroma-
dzenie Delegatów PTM. O ile sprawa przesunięcia terminu Zjazdu jest poprawna pod względem prawnym, 
to „przedłużenie o rok kadencji Władz PTM na wszystkich szczeblach, a także kadencji Delegatów PTM na 
Walne Zgromadzenie Delegatów PTM” wymaga innego niż Uchwala ZG PTM trybu postępowania. Zgod-
nie z opinią prawną, kadencja władz wszystkich stowarzyszeń w Polsce, w tym PTM, zostaje wydłużona 
w drodze Ustawy z dnia 04.06.2020 r. (Czwarta Tarcza), a nie decyzją ZG PTM. Według tej Ustawy wybór 
władz stowarzyszenia na nową kadencję musi być dokonany w terminie do 60 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 
 XII. Na dzień 1 maja 2020 r. nasze Towarzystwo liczy 924 członków. Najliczniejsze oddziały terenowe, grupujące 

ponad 100 członków, to OT Warszawa i OT Kraków. 

Warszawa, 10.06.2020 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 – Zwyczajny
od 12.09.2017 r.

Firma 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.

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.


