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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej w zeszytach nr 2 z 2021 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology,
ZG PTM zajmował się następującymi sprawami:
I. Oddział PTM w Krakowie w dniu 24.06.2021 r. zaprosił na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane
przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.: „Genotypowanie i lekooporność szczepów
Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych w wybranych grupach pacjentów południowej Polski”, które wygłosiła dr n. med. Monika Pomorska-Wesołowska
Na stronie PTM udostępniono link do szkolenia.
II. Na stronie PTM zamieściliśmy informację o powołaniu Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka (https://
scneureka.com), na łamach którego, młodzi entuzjaści nauki zamieszczają artykuły, również o tematyce mikro
biologicznej.
III. Polish Journal of Microbiology uzyskał wartość IF = 1.280 (2020). Jest on wyższy o 0.383 w porównaniu z IF = 0.897
(2019).
IV. Postępy Mikrobiologii – Advancements of Microbiology, oceniane po raz pierwszy jako czasopismo pod tym tytułem,
uzyskały wartość IF = 0,947 (2020).
V. Informacja o Ogólnopolskim XXIX Zjeździe PTM. Jeżeli nie pojawią się nowe niespodziewane okoliczności, to
Ogólnopolski XXIX Zjazd PTM oraz Walne Zgromadzenie Delegatów PTM, przesunięte o 2 lata z powodu pandemii
COVID-19, odbędą w dniach 13–16.09.2022 r. w Warszawie.
Zmieniono i uaktualniono adres internetowy Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM: https://zjazdptm2022.pl/ oraz
baner i plakat Zjazdu.
Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione w okresie jesiennym 2021 r.
VI. W dniu 22.07.2021 r. on-line odbyło się zabranie Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM.
Najważniejszym poruszanym zagadnieniem była sprawa wyłonienia firmy, która od strony logistycznej pomogła by
zebrać odpowiednie fundusze i zorganizować nasz Zjazd. Dotychczasowa firma, z którą współpracowaliśmy – Global
Congress ogłosiła upadłość w związku z pandemią i pojawił się problem pozyskania nowej firmy. Ustalono 3 stopniowy
sposób poszukiwania firmy logistycznej. Na rynku konferencyjnym nadal panuje ogromna niepewność i wstrzemięźliwość co do organizacji dużych spotkań. Rozpoczęliśmy rozmowy z firmami logistycznymi. Jedna firma nam odmówiła,
natomiast w dniu 17.08.2021 r. członkowie Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM odbyli
rozmowę z drugą firmą logistyczną. Aktualnie firma ta rozważa naszą propozycję i czekamy na ich decyzję.
Konieczne będzie również uaktualnienie wniosku do MNiE (przyznano 70 000 zł na organizacje Zjazdu) uwzględniające zmiany firmy logistycznej, terminu Zjazdu, kosztorysu, itp. W związku z trudnościami w pozyskaniu funduszy
na organizację Zjazdu, na jakie natrafiliśmy 2 lata temu i brakiem perspektyw poprawy sytuacji, poza tradycyjną
formą Zjazdu, rozważamy również formę hybrydową Zjazdu, w sytuacji jeżeli będziemy dysponować niewystarczającymi finansami na formę tradycyjną Zjazdu. W przypadku gdyby Zjazd odbywał się w formie hybrydowej, to
zobligowani będziemy do przeprowadzenia w formie on-line, Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM i dokonania
wyboru członków Prezydium ZG PTM i Głównej Komisji Rewizyjnej PTM.
VII. 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 konferencji, a Pani prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny do Conference Grants Committee Belgrade 2022.
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VIII. 17 września po raz kolejny przez FEMS organizowany był międzynarodowy dzień drobnoustrojów:
https://www.internationalmicroorganismday.org/.
IX. FEMS tradycyjnie definiował Early Career Researchers (ECR) jako osoby, które ukończyły edukacje w ciągu 5 lat.
Ta definicja ma na celu zapewnienie, że wsparcie finansowe będzie miało wpływ na osoby rozpoczynające karierę.
Jednakże od 01.03.2021 r. FEMS rozszerza definicję ECR, tak aby okresy urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego i/lub
długotrwałej choroby nie wliczały się do tego 5-letniego limitu.
X. 3 września 2021, on line, odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli europejskich towarzystw mikrobiologicznych
– FEMS Council. Prezes PTM brał w nim udział. Składkę członkowską w FEMS ustalono na dotychczasowym poziomie (1,4 Euro od członka PTM). Przyjęto do FEMS kolejne towarzystwo mikrobiologiczne: Francophone Association
for Microbial Ecology. Zapraszano do wzięcia udziału w konferencji mikrobiologicznej w Belgradzie (p. VII) oraz
do odwiedzania strony FEMS https://fems-microbiology.org/.
XI. Z dużą satysfakcją informujemy, że w środowisku Oddziału PTM w Gdańsku znalazły się osoby chętne do utworzenia i prowadzenia Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej. Przewodniczącą Sekcji jest Pani dr hab. Katarzyna Piwosz
z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni (email: kpiwosz@mir.gdynia.pl) natomiast Vice-Przewodniczącą Sekcji jest Pani dr hab. Urszula Guzik
prof. UŚ z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach (email: urszula.guzik@us.edu.pl). Zachęcamy wszystkich chętnych członków PTM zainteresowanych Mikrobiologią Środowiskową do współpracy w ramach nowo utworzonej Sekcji.
XII. Podjęło Uchwałę nr 15-2021 w sprawie przyjęcia 3 nowych członków zwyczajnych PTM.
XIII. 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.
XIV. Podjęło Uchwałę nr 17-2021 w sprawie objęcia patronatem konferencji „V Mazowieckie Spotkanie Mikrobiologów
i Epidemiologów” organizowanej w wersji on-line w dniu 04.10.2021 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Mikrobiologia Lekarska Panią Prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć.
XV. 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.
XVI. Przypominamy o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej PTM za 2021 r., osobom które tego jeszcze nie uczyniły.
Warszawa, 14.09.2021 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

