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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej w zeszytach 
nr 3 z 2021 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, ZG PTM 
zajmował się następującymi sprawami:

  I. Informacja o Ogólnopolskim XXIX Zjeździe PTM. 
a) W dniu 30.09.2021 r. odbyło się zabranie Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM z firmą, która od 

strony logistycznej pomogła by zebrać odpowiednie fundusze i zorganizować nasz Zjazd. Na rynku konferencyjnym nadal 
panuje ogromna niepewność i wstrzemięźliwość co do organizacji dużych spotkań. Zakładamy, że nasz Zjazd będzie prze-
biegać w formie tradycyjnej – kontaktowej, z tym związane koszty są większe niż przy organizacji konferencji on-line. Po 
rozeznaniu rynku – nawiązano kontakt z ponad 200 firmami z obszaru mikrobiologicznego. Bardzo niewiele firm aktualnie 
deklaruje chęć uczestnictwa w Zjeździe i organizację stoiska firmowego. W tej sytuacji postanowiono skrócić zjazd do 3 dni, 
zorganizować uroczystą kolację na miejscu w Sangate w pierwszym dniu zjazdu. Walne Zebranie Delegatów PTM i wybory 
członków Prezydium ZG PTM i Głównej Komisji Rewizyjnej PTM odbyły by się w drugim dniu, a w trzecim zakończenie 
Zjazdu i ceremonia wyróżniania najlepszych plakatów. Planuje się, że każdego dnia odbywać się będzie 6 sesji tematycznych. 

 W dniu 19.11.2021 r. odbyło się kolejne zabranie Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM z firmą 
MediCare S. C., która zdecydowała się zaangażować od strony logistycznej w organizację naszego Zjazdu. Po przeanalizo-
waniu możliwości lokalowych i finansowych, zdecydowano, że Zjazd odbędzie się w ciągu 3 dni od 15.09.2022 r. (czwar-
tek) do 17.09.2022 r. (sobota), w pierwotnie planowanej lokalizacji – SANGATE HOTEL AIRPORT ul. Komitetu Obrony 
Robotników 32. Przygotowano nowy program ramowy. Podjęto Uchwałę nr 21-2021 w sprawie terminu Zjazdu.

b) Złożono aneks do umowy z Ministerstwem Nauki i Edukacji z prośbą o przedłużenie z 12 do 24 miesięcy okres realizacji 
zadania – Organizacja Zjazdu, z podaniem nowego terminu Zjazdu, uwzględniono zmianę firmy logistycznej oraz niższy 
kosztorys. 

c) Zmieniono i uaktualniono adres internetowy Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM: https://zjazdptm2022.pl/ oraz podano 
nowe daty Zjazdu na banerze i plakacie Zjazdu PTM.

d) Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione w okresie wiosennym 
2022 r.

 II.  PTM udzielił patronatu honorowego akcji edukacyjnej „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty” organizowana przez 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. Akcja odbyła się w dniach 25–29.10.2021 r. w każdym z 11 miast, gdzie znajdują 
się oddziały Stowarzyszenia: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie, 
Warszawie i Wrocławiu. Wydarzenie to jest cykliczną akcją edukacyjną organizowaną przez Polskie Towarzystwo Studentów 
Farmacji i skierowana jest głównie do uczniów szkół. 

III. W dniu 04.10.2021 r. w wersji on-line odbyła się konferencja „V Mazowieckie Spotkanie Mikrobiologów i Epidemio- 
logów organizowana przez Wiceprezes PTM, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Mikrobiologia Lekarska Panią 
Prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć. Konferencja była objęta patronatem PTM (Uchwała nr 17-2021).

IV. Sprawy Oddziału Terenowego w Rzeszowie.
a) Ukonstytuował się Zarząd Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący – dr n. biol. Mariusz 

Worek, Zastępca Przewodniczącego – dr n. med. Marta Musz-Kawecka, Sekretarz – dr hab. n. med. Anna Żaczek, prof. URz, 
Członek Zarządu – dr n. biol. Justyna Ruchała, Członek Zarządu – dr n. biol. Dorota Grabek-Lejko, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej – mgr Anna Nowakowska, Sekretarz KR – mgr Anna Kozieł, Członkowie KR – mgr Małgorzata Błażejowska 
i mgr Małgorzata Janicka-Szpond.

b) W dniu 27.10. 2021 r. w Sali Seminaryjnej Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się pierwsze posie-
dzenie naukowo-szkoleniowe nowego Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie, 

c) W dniu 02.12.2021 r. odbyło się on-line drugie posiedzenie naukowo-szkoleniowe organizowane przez Zarząd Oddziału 
Rzeszowskiego PTM na tematy związane z racjonalną antybiotykoterapią oraz szybkimi testami PCR do diagnostyki chorób 
zakaźnych.

 V. W dniu 05.11.2021 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego), odbyło się posiedze-
nie Szczecińskich Oddziałów: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa 
Mikrobiologów.

VI. W dniu 17.12.2021 r. odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Mikrobiologów, z wykładami na temat: 

 „Pandemia COVID-19, a zakażenia bakteryjne, specyfika pacjenta, a antybiotykoterapia” 
 oraz „Wykorzystanie szybkich testów multipleks PCR w diagnostyce i leczeniu zakażeń”

https://zjazdptm2022.pl/
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   VII. Godnym uwagi jest planowana aktywność Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM. Przewodnicząca Sekcji Pani 
dr hab. Katarzyny Piwosz zgłosiła szereg pomysłów, które miałyby rozpropagować i uatrakcyjnić działalność tej Sekcji. Po 
przeanalizowaniu zgłoszonych przez Panią Przewodniczącą propozycji, Prezydium ZG PTM w większości poparło utworze-
nie profili Sekcji Mikrobiologia Środowiskowa PTM na kanałach społecznościowych pod warunkiem, że będą prowadzone 
i kontrolowane przez Zarząd Sekcji. Za profil na twitterze będzie odpowiedzialna Przewodnicząca Sekcji, a za profil na 
facebooku Wiceprzewodnicząca Sekcji. Zachęcamy wszystkich członków PTM związanych z mikrobiologią środowiskową 
do zapoznania się z informacjami Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM na stronie internetowej PTM i na prowadzonych 
przez nią profilach społecznościowych. Zapraszamy do aktywności w ramach nowopowstałej Sekcji.

 VIII. Sprawy czasopism PTM
a) W związku z podniesieniem rangi czasopisma Polish Journal of Microbiology i wzrostu wskaźników oceny (m.in. 

IF = 1,280, 5-letni IF = 1,352, CiteScore = 1.8), podjęto Uchwałę nr 16-2021 w sprawie zwiększenia opłat redakcyjnych 
za publikacje w Polish Journal of Microbiology z 350 USD do 500 USD + 23% VAT dla autorów korespondencyjnych 
– członków PTM i z 700 USD do 800 USD + 23% VAT (jeżeli się stosuje) dla autorów korespondencyjnych nie będących 
członkami PTM. Zwiększona opłata dotyczyć będzie manuskryptów przysłanych do Redakcji PJM od 01.01.2022 r. 

b) W związku z ciężką choroba Pana Dawida Ceculi, Prezesa firmy Exeley, która wydaje on-line nasze czasopisma, zdecy-
dowano, że od 2022 r. Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology będą 
wydawane on-line przez firmę Sciendo, https://www.sciendo.com/pl, która stanowi część dużej firmy wydawniczej 
De Gruyter, https://www.degruyter.com publikującej książki i czasopisma od 270 lat i mającej swoje przedstawiciel-
stwa w Berlinie, Bostonie, Pekinie, Bazylei, Wiedniu, Monachium i Warszawie. Podpisano umowę trójstronną przez: 
De Gruyter, Exeley i PTM o przejęciu wydawania on-line czasopism PTM przez Sciendo. Aktualnie następuje transfer 
czasopism z platformy Exeley na platformę Sciendo, co nie powinno zaburzyć wydania zeszytów AM-PM i PJM w 2022 r. 
Umowa wydawnicza dotycząca AM-PM wygasa z końcem 2021 r. i zostanie przedłużona na 2022 r. przez Sciendo na 
dotychczasowych warunkach.

    IX. Podjęto Uchwalę nr 19-2021 w sprawie nominacji Pana prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna przez PTM na Kandydata do 
Europejskiej Akademii Mikrobiologii (EAM) organizowanej przez FEMS.

      X. PTM poparł Apel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych do Władz Pań-
stwowych o podjęcie pilnych prac legislacyjnych oraz działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 (treść Apelu dostępna na stronie internetowej PTM). 

    XI. Mamy przykrą wiadomość, że nasz Złoty Członek Wspierający Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, firma HCS Europe 
– Hygiene & Cleaning Solutions, wspierająca finansowo PTM od 27.03.2017, ze względu na trudności w funkcjonowaniu 
firmy powstałe w wyniku pandemii COVID-19, podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w PTM w końcem roku.

   XII. FEMS zakłada, że pandemia SARS-CoV-2 wkrótce wygaśnie i zaprasza do udziału w konferencji organizowanej w formie 
klasycznej – stacjonarnej „Conference on Microbiology 2022” w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2022 r. w Belgradzie, Serbia. 
Informacje na stronie https://www.femsbelgrade2022.org/. Prezes PTM został zaproszony do Komitetu Naukowego konfe-
rencji, a Pani prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny do Conference Grants Committee Belgrade 2022.

 XIII. Przypominamy o edycji 2022 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. 
 Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, 

wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 
35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi.

 Edycja Konkursu 2022 dotyczyć będzie prac opublikowanych w latach 2020–2021.
 Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:
 I stopnia – 5.000 zł; II stopnia – 3.000 zł; III stopnia – 2.000 zł
 Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda 

Mikulaszka oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej PTM.

  XIV. Podjęło Uchwały: nr 15-2021, nr 18-2021 i nr 22-2021 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych PTM.

   XV. Podjęto Uchwałę nr 20-2021 w sprawie przedłużenia umowy z Panią Moniką Kucharską pełniącą obowiązki sekretarki 
w biurze ZG PTM na okres do 31.10.2022 r. 

 XVI. Przypominamy o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej PTM za 2021 r., osobom które tego jeszcze nie uczyniły. 

XVII. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i roku 2022 dziękujemy wszystkim członkom PTM za współpracę w minio-
nym okresie oraz życzymy dużo zdrowia, pomyślności, sukcesów oraz rychłego zakończenia pandemii COVID-19, co 
wreszcie umożliwi nam spotkanie na XXIX Zjeździe PTM.

Warszawa, 14.12.2021 r.

https://www.sciendo.com/pl
https://www.degruyter.com
https://www.femsbelgrade2022.org/
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTM

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


