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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej w zeszy-
tach nr 4 z 2020 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, 
ZG PTM zajmował się następującymi sprawami:

 1. Na dzień 01.01 2021 r. około 1/3 członków PTM nie opłaciło składki członkowskiej za 2020 r. Oddziały Terenowe PTM 
przypominały poszczególnym osobom o tym obowiązku. Na początku marca 2021 r. sekretariat ZG PTM wysłał ponad 
150 e-maili i 40 listów (brak adresów e-mailowych) do osób, które nadal nie uregulowały składek za 2020 r. W przypadku 
ich nieuregulowania do 15.03.2021 r. ZG PTM podejmie uchwałę o usunięciu z listy PTM członków z nieopłaconą składką 
roczną za 2020 r. 

 2. Na jesieni 2020 r. zwrócono się do PTM z prosba o opłacenie składki dotyczącej przynależności Polski do European 
Union of Medical Specialists, Section of Medical Microbiology (https://uems-smm.eu/uems-smm/). Prezydium ZG PTM 
stoi na stanowisku, że PTM mogłoby zapłacić część, ale nie całość składki do UEMS. Inicjatywa udziału Polski w UEMS 
wyszła od Naczelnej Izby Lekarskiej i uważamy, że ona powinna płacić część składki. Przez 12 lat kontakt z  UEMS 
miało Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i uważamy, że ono również powinno płacić część składki. PTM zrzeszające 
mikrobiologów pracujących w różnych obszarach mikrobiologii, o sprawie UEMS dowiedziało się dopiero w 2020 r., gdy 
pojawiła się kwestia opłacania składki.. Nie mamy wiedzy, aby wcześniej NIL czy TMK sygnalizowały PTM powyższą 
sprawę. Nie proponowano wyboru przedstawiciela PTM do UEMS. Jednakże ze względu na fakt, że część zrzeszonych 
osób to lekarze zajmujący się mikrobiologią kliniczną deklarujemy gotowość wniesienia 1/3 opłaty. Uważamy, że Pani 
Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat jest delegatem PTM do UEMS.

 3. Podpisaliśmy umowę z Panem Dawidem Ceculą dyrektorem firmy Exeley Co, wydającym czasopisma PTM on-line 
dotyczącą przedłużenia umowy wydawniczej obejmującej Polish Journal of Microbiology, na lata 2021 i 2022.

 4. Bardzo dobrze rozwija się nasze czasopismo Polish Journal of Microbiology. Okazało się, jednak że do codziennej 
pracy redaktorskiej nad zeszytami Polish Journal of Microbiology nie wystarcza darmowy Dropbox (pojemność 2 Gb), 
W Dropbox przechowywane są wszystkie wersje manuskryptu, formalne dokumenty, odpowiedzi dla recenzentów, itp. 
Takie są wymogi międzynarodowe dla czasopism w PubMed. W związku z tym zakupiono płatny Dropbox (5 Tb), 

 5. Po raz pierwszy w historii PTM, w 2020 r. przychody Polish Journal of Microbiology były wyższe od poniesionych 
kosztów. Zysk ten był na tyle wysoki, że pokrył straty wydawnicze czasopisma Postępy Mikrobiologii – Advancements 
of Microbiology w 2020 r. Tym samym realizuje się długofalowa polityka władz PTM, aby czasopisma PTM przynosiły 
zysk Towarzystwu, a nie straty.

 6. Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraziły zgodę na przedłużenie do 31.12.2021 r. umowy WUM-PTM 
dotyczącej użyczenia pokoju dla potrzeb ZG PTM na dotychczasowych warunkach finansowych.

 7. PTM objęło patronatem konferencję on-line „III Ogólnopolskie Spotkanie Mikrobiologów i Epidemiologów” organizo-
waną w dniu 01.03.2021 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Mikrobiologia Lekarska Panią prof. dr hab. Ewę 
Augustynowicz-Kopeć. https://www.webinar-med.pl/osme/.

 8. W bieżącym roku podjęto Uchwałę 1-2021 o honorariach dla członków redakcji Polish Journal of Microbiology w 2021 r., 
Uchwałę 2-2021 o honorariach dla członków redakcji Advancements of Microbiology w 2021 r. oraz Uchwałę 3-2021 
o kontynuacji współpracy z Zakładem Wydawniczym Letter Quality reprezentowanym przez Panią Romę Walendzewicz, 
dotyczącej sporządzania składu i druku cyfrowego oraz dystrybucji papierowych zeszytów czasopism PJM i PM.

 9. Na bieżąco uaktualniamy stronę internetowa PTM, zamieszczając na niej informacje m.in. o stypendiach i spotkaniach 
on-line. 

10. Zostały zapłacone składki członkostwa PTM w FEMS i IUMS za 2021 r.
11. Sprawozdanie finansowe PTM za rok 2020 przygotowane przez naszą Panią księgową wykazało, że Towarzystwo osiągnęło 

niewielki zysk finansowy w ocenianym okresie, niewątpliwie dzięki przychodom z wydawania PJM.
12. Przygotowujemy doroczne zebranie Zarządu Głównego PTM, które odbędzie się on-line w dniu 22.03.2021 r. Zostaną 

podjęte ustalenia dotyczące organizacji Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM oraz Walnego Zjazdu Delegatów PTM w 2021 r.
Warszawa, 10.03.2021 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.

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


