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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej w zeszytach nr 1 z 2021 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. Przeprowadzono je 22.03.2021 r. w formie
on-line, korzystając z pomocy informatycznej Narodowego Instytutu Leków. Materiały związane z zebraniem wcześniej
rozesłano e-mailowo do członków ZG PTM i zaproszonych osób.
W zebraniu udział wzięli Prezydium ZG PTM, Przewodniczący Oddziałów Terenowych PTM lub ich przedstawiciele,
z wyjątkiem reprezentacji Oddziału PTM w Rzeszowie, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTM oraz Redaktorzy naczelni czasopism PTM.
Podczas Zebrania ZG PTM poruszano następujące zagadnienia:
1. Przedstawiono informację o działalności Prezydium PTM od 30.03.2020 r. – poprzedniego zebrania ZG PTM.
    W załączeniu przesłano informacje o PTM zamieszczone w numerach czasopism PM i PJM: 2 – 2020, 3 – 2020,
    4 – 2020, 1 – 2021.
    Podjęto Uchwałę 4-2021 w sprawie akceptacji działalności Prezydium ZG PTM za miniony okres roczny.
2. Podjęto Uchwałę 5-2021 w sprawie uporządkowania listy członków zwyczajnych oraz członków wspierających PTM
    i usunięcia z niej osób i firm niepłacących składki członkowskiej za 2020 r. w statutowo przewidzianym terminie.
    W porównaniu z ubiegłym rokiem podobna jest liczba osób nieopłacających składki członkowskiej za rok 2020 r.,
    pomimo przypominania o tym podstawowym obowiązku członka PTM przez OT PTM w styczniu 2021 r. i następnie
    dwukrotnie przez sekretariat ZG PTM w lutym i marcu b.r. Imienne listy osób usuwanych z poszczególnych Oddzia    łów zestawiono w załączniku 1 do Uchwały 5-2021.
3. Podjęto Uchwałę 6-2021 w sprawie przyjęcia pięciu nowych członków zwyczajnych PTM
    (Załącznik 1 do Uchwały 6-2021).
4. Spotykamy się z sytuacją, że osoby zaakceptowane Uchwałami PTM jako członkowie zwyczajni nie opłacają
    pierwszej składki członkowskiej, pomimo wyraźnej informacji, że trzeba spełnić oba warunki, aby być przyjętym
    do PTM. Na podstawie Uchwały 12-2020, usunięto ponad 40 deklaracji członka zwyczajnego, zaakceptowanych
    Uchwałami ZG PTM, którym nie towarzyszyła pierwsza opłata składki członkowskiej wniesiona w ciągu 6 miesięcy
    od daty Uchwał.
5. Zgodnie z Uchwałą 33-2017 i Uchwałą 2-2019 oraz „Regulaminem wydatkowania i rozliczania środków pienięż    nych przez Oddziały Terenowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów” każdy Oddział otrzymuje co roku
    fundusz złożony z 10% kwoty uzyskanej z tytułu składek członkowskich, 50% kwoty uzyskanej z tytułu pozyskania
    sponsora ogólnego, Członka Wspierającego PTM, darowizny, lub innej dodatkowej kwoty na rzecz PTM oraz 100%
    kwoty od sponsora konkretnego wydarzenia organizowanego przez dany Oddział. Przedstawiono Tabelę dotyczącą
    liczby członków w Oddziałach oraz Tabelę przyznanych Oddziałom środków finansowych na przestrzeni kolejnych
    ostatnich 3 lat.
    Dyskutowano nad rozwiązaniem problemu kumulacji środków niewykorzystywanych przez Oddziały, ponieważ
    za kilka lat mógłby pojawić się problem, że w jednym roku kilka Oddziałów chciałoby wykorzystać swoje nagro    madzone fundusze, a wtedy budżet PTM może tego nie udźwignąć. Prezydium ZG PTM zaproponowało, aby
    Oddziały wydatkowały fundusze w okresie 3-letnim, jednakże po dyskusji zdecydowano, że będzie to okres czterech
    lat, od dnia przyznania środków, w którym należy wydatkować fundusze z danego roku. Tym samym Oddział
    dysponuje daną kwotą przez okres 4 lat i nie wpływa to na otrzymywanie funduszy w kolejnych latach. Po upły    nięciu 4 lat niewykorzystana kwota z danego roku wraca do ogólnej puli środków PTM. Nie wpływa to na dostęp    ność dla OT PTM sum funduszy z ostatnich 3 lat. Podjęto w tej sprawie Uchwalę 7-2021. Schemat zdefiniowania
    okresu wydatkowania funduszy przez OT PTM przedstawiono w Załączniku 1 do Uchwały 7-2021.
    Sekretariat ZG PTM co roku zobowiązany jest do przedstawienia danych dotyczących liczby członków w Oddziałach
    oraz przyznanych Oddziałom środków finansowych w kolejnych latach. Zwrócono uwagę na fakt koniecznego
    udziału Komisji Rewizyjnych Oddziałów w kontrolowaniu zgodności ze Statutem PTM wydatkowania środków
    finansowych przez Oddziały.
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6. Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTM zwróciła się z prośba o objęcie patronatem przez PTM „IV Sesji Młodych
    Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego”, które odbędzie się 23.06.2021 r. w formie on-line na Wydziale Biotechnologii
    i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Podjęto pozytywną Uchwałę 8-2021 w tej sprawie.
7. Przedstawiono informację o stanie finansowym PTM oraz Uchwałę Głównej Komisji Rewizyjnej PTM z 19.03.2021 r.
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PTM za rok 2020. Z uznaniem podkreślono zakończenie
    roku 2020 zyskiem w wysokości ponad 28 tysięcy zł, co związane jest przede wszystkim z działalnością redakcji
    Polish Journal of Microbiology.
8. Przewodniczący Oddziałów Terenowych przedstawili sprawozdania z działalności Oddziałów w okresie od
    30.03.2020 r. do 22.03.2021 r. oraz plany Oddziałów na 2021 r. Okres pandemii znacznie przyhamował działalność
    Towarzystwa. Niektóre Oddziały przeprowadzały spotkania on-line. Postanowiono, że adresy elektroniczne linków
    z dostępem do wykładów odbywających się w Oddziałach zostaną przesyłane do Sekretariatu ZG PTM, a następnie
    udostępnione na stronie PTM do wykorzystania przez zainteresowane osoby z innych Oddziałów.
9. Przewodniczący Oddziałów oraz członkowie Prezydium PTM przedstawili opinie i stanowiska w sprawie organizacji
    Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów, podczas którego wybierani są człon    kowie Prezydium PTM i Głównej Komisji Rewizyjnej PTM. Zdecydowanie przeważała opinia, aby w obecnej sytuacji
    epidemicznej nie organizować Zjazdu PTM w 2021 roku, lecz przenieść Zjazd na 2022 rok.
    Wiele osób jest zmęczonych zarówno walką z pandemią COVID-19 jak i koniecznością prowadzenia zajęć i naucza    nia on-line. Ograniczone są możliwości i okres prowadzenia badań naukowych. Bardzo odczuwalny jest brak
    kontaktów międzyludzkich i możliwości bezpośrednich dyskusji. Spodziewamy się, że za półtora roku sytuacja
    epidemiczna będzie na tyle opanowana, przy realizacji masowych szczepień, że możliwe będzie przeprowadzenie
    Zjazdu w tradycyjnej formie, uwzględniającej wykłady i dyskusje na sali oraz prezentacje plakatów i dyskusje przy
    nich. Możliwe będzie również bezpośrednie spotkanie mikrobiologów. Biorąc pod uwagę wypowiedzi Przewodni    czących Oddziałów przygotowano i następnie podjęto Uchwałę 9-2021 dotyczącą przesunięcia Zjazdu PTM
    i Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM na rok 2022.
10. Przedstawiono informacje z FEMS oraz IUMS.
    W dniach 16–20.11.2020 r. odbył się Międzynarodowy Kongres International Union of Microbiological Societies
    IUMS 2020 w Daejeon w Korei Południowej w formie hybrydowej. Planowany na 11–15.07.2021 r. w Hamburgu
    Kongres FEMS 2021 nie odbędzie się, natomiast w terminie 20–24.06.2021 odbędzie się on-line wspólny kongres FEMS
    i ASM (American Society for Microbiology): World Microbe Forum 2021. https://www.worldmicrobeforum.org/.
    Brak informacji z FEMS o ewentualnym przyznaniu grantów dla młodych naukowców z Polski. Wprowadzony
    w FEMS od zeszłego roku sposób informowania towarzystw o otrzymanych grantach nie pozwala na uzyskanie
    wiedzy o liczbie i tematyce aplikowanych wnioskach grantowych.
    FEMS przyjął, że International Microorganisms Day będzie odbywać się 17 września każdego roku.
    Pani prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny, Członek Prezydium PTM, Redaktor Naczelna Polish Journal of Micro    biology, została włączona do grona naukowców oceniających składane projekty grantowe, FEMS Grant Committee.
    Jest to duży sukces Pani profesor i wyraz uznania dla naszego Towarzystwa.
11. Informacje o wydawanych przez PTM czasopismach: Polish Journal of Microbiology (PJM) oraz Advancents of
    Microbiology – Postępy Mikrobiologii (PM).
    * Kwartalnik PJM powiększył w ostatnim roku wartości współczynnika IF oraz CiteScore, które obecnie wynoszą:
    Impact Factor 2019: 0,897 / 5-year 1,052; CiteScore 2019: 1,3.
    Po raz pierwszy w historii czasopisma zaczęło ono przynosić zysk Towarzystwu, ponieważ przychody związane
    z opłatami redakcyjnymi przewyższyły koszty wydawania czasopisma. Redakcja nie ma problemów z napływem
    manuskryptów, głównie od autorów z krajów dalekiego wschodu. Obserwowane są trudności z pozyskiwaniem
    recenzentów i utrzymaniem krótkiego terminu od otrzymania manuskryptu do decyzji odnośnie publikacji.
    * Kwartalnik PM powoli przekształca się w czasopismo o szerokim odbiorze międzynarodowym, powiększając liczbę
    artykułów w języku angielskim. Do redakcji zaczynają przychodzić manuskrypty autorów zagranicznych. Redakcja
    sygnalizuje małą liczbę nadsyłanych manuskryptów i trudności z pozyskaniem recenzentów. Wydaje się jednak,
    że przyjęty kierunek rozwoju czasopisma w oparciu o współpracę z wydawnictwem Exeley jest właściwy. Wymagany
    jest jednak czas aby wprowadzane zmiany w kierunku umiędzynarodowienia czasopisma zaczęły przynosić
    wymierne efekty w postaci wzrostu współczynników oceny czasopisma, zwłaszcza cytowalności i IF oraz dużej
    liczby autorów zagranicznych.
    W trakcie dyskusji nad rozwojem czasopism podnoszono kwestię zwiększenia cytowalności publikacji z czasopism
    PTM, a także listy MNiSW dotyczącej punktowanych czasopism.
    Oba czasopisma znajdują się na liście filadelfijskiej, ale mają niską punktację MNiSW: PM – 20, a PJM – 40 punków.
12. Na dzień 31 marca 2021 r. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów liczy 860 członków. Najliczniejsze oddziały tere    nowe, to OT Warszawa – 156 członków i OT Kraków – 113 członków.
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  II. Prezydium ZG PTM podjęto Uchwałę 10-2021 w sprawie organizacji przełożonego na 2022 rok Ogólnopolskiego
XXIX Zjazdu PTM w nowym terminie tj. dniach 13–16.09.2022 r. w Warszawie. Podejmujemy starania, aby zachować
przyznane środki finansowe przez MNiSW na organizację Zjazdu w nowym terminie. Natomiast FEMS wyraziła już
zgodę na przesunięcie przyznanych środków na organizacje Zjazdu w 2022 r.
III. Prezydium ZG PTM podjęło Uchwałę 11-2021 w sprawie objęcia patronatem cyklicznej konferencji: „POMORSKIE SPOTKANIA Z MIKROBIOLOGIĄ”, w tym roku pt. „Drobnoustroje – wrogowie i sprzymierzeńcy”, w dniach
24–25.06.2021 r. w formie on-line. Organizatorem Konferencji była Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział PTM
w Gdańsku.
IV. Na stronie PTM udostępniono link do zebrania naukowo-szkoleniowego organizowanego przez Odział PTM
w Bydgoszczy oraz firmę ARGENTA w dniu – 23.04.2021 r.
V. Oddział PTM w Krakowie w dniu 29.04.2021 r. przeprowadził ogólnodostępne szkolenie on-line na temat:
„Leptospira – powracający patogen”. Na stronie PTM udostępniono link do szkolenia.
VI. Oddział PTM we Wrocławiu współorganizował Konferencje Naukowo-Szkoleniową pt; „Nowe technologie w laboratorium okresu pandemii COVID-19”, która odbyła się w formie zdalnej 18.05. 2021 r. Na stronie PTM udostępniono
link do konferencji.
VII. Oddział PTM w Krakowie zaprosił na wykład on-line pt.: „Odporność poszczepienna – w tym po szczepieniach
przeciw COVID-19”, który odbył się 27.05. 2021 r.
VIII. Na stronie PTM udostępniono link do konferencji cyklicznej „HydroMikro2021”, której współorganizatorem byli
członkowie Oddziału PTM w Gdańsku, pt. „Mikroorganizmy w środowisku wodnym – zagrożenia i nadzieje”.
Konferencja odbyła się on-line 09–11.06.2021 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.
IX. Oddział PTM w Szczecinie zapraszał na spotkanie naukowo-szkoleniowe na temat: Wirus SARS-CoV-2 a układ
odpornościowy człowieka, on-line 10.06.2021 r.
X. Prezydium ZG PTM podjęto Uchwałę 12-2021 w sprawie przyjęcia jedenastu nowych członków zwyczajnych PTM
(Załącznik 1 do Uchwały 12-2021).
XI. Uchwałą 13-2021 Prezydium ZG PTM objęło patronatem konferencję „IV Mazowieckie Spotkanie Mikrobiologów
i Epidemiologów” organizowaną w wersji on-line w dniu 07.06.2021 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
Mikrobiologia Lekarska Panią Prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć.
XII. Uchwałą 14-2021 Prezydium ZG PTM zdecydowało o zawarciu umowy z Panią mgr Karoliną Stępień dotyczącej
wprowadzania informacji na stronę PTM oraz do portalu facebook, w latach 2021–2022.
XIII. Informowaliśmy i zapraszaliśmy członków PTM do udziału w pierwszym wspólnym Kongresie Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (FEMS) i Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (ASM): The
2021 World Microbe Forum, on-line 20–24 czerwca 2021 r. Siedmiu członków PTM wzięło udział w tym Kongresie
uzyskując zniżki w opłacie rejestracyjnej.
XIV. 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 PTM.
Warszawa, 14.06.2021 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
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