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Warszawa, 12.09.2019 r.
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje w przyszłym roku XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie
w terminie: 15–18 września 2020 r. Jest to okazja do zdobycia wiedzy mikrobiologicznej, podzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi oraz do spotkania merytorycznego i towarzyskiego osób zainteresowanych wspólną tematyką naukową.
PTM zostało powołane 92 lata temu i Ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa organizowane są co 4 lata
(www.microbiology.pl).
Jest to największe wydarzenie naukowe związane z mikrobiologią i najliczniejsze spotkanie polskich mikrobiologów w tym
okresie. Zwykle bierze w nim udział ponad pół tysiąca mikrobiologów: naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy,
diagnostów laboratoryjnych, specjalistów pracujących w służbie zdrowia, weterynarii, instytutach naukowych i uczelniach, a także w przemyśle, rolnictwie oraz wykonujących mikrobiologiczne badania kontrolne w rozmaitych obszarach.
W Zjazdach PTM udział biorą firmy diagnostyczne, chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, wytwarzające żywność,
środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki, testy oraz aparaturę kontrolną i badawczą stosowaną w rozmaitych działach
mikrobiologii.
Wiele mikrobiologicznych badań naukowych, rozwojowych i użytkowych dotyczy aktualnych problemów: narastającej
lekooporności drobnoustrojów chorobotwórczych, doskonalenia diagnostyki mikrobiologicznej, badań genetycznych
drobnoustrojów, badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska, GMO, poprawy systemu jakości i metod kontroli
żywności, leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetycznych.
Planujemy, że obrady będą odbywały się w sesjach naukowych:
* Mikrobiom człowieka i probiotyki; * Zakażenia układu pokarmowego; * Zakażenia układu oddechowego;
* Zakażenia układu moczowo-płciowego; * Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności;
* Genetyka drobnoustrojów; * Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych;
* Nowe terapie przeciwbakteryjne – kandydaci na leki; * Bakteriofagi i peptydy – jako nowe terapie alternatywne;
* Aktualne problemy w wakcynologii; * Immunologia zakażeń;
* Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki; * Patomechanizmy zakażeń; * Mykologia;
* Wirusologia; * Mikrobiologia środowiskowa naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja;
* Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia; * Mikrobiologia żywności;
* Mikrobiologia weterynaryjna; * Varia.
Planujemy również prezentacje najnowszych prac habilitacyjnych i doktorskich z obszaru mikrobiologii, a także sesje
sponsorowane przez firmy.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zarezerwowania sobie terminu 15–18.09.2020 na uczestnictwo w tym
wielkim wydarzeniu w świecie mikrobiologii polskiej. Zachęcamy również wszystkich mikrobiologów, a zwłaszcza młodych
adeptów tej nauki do przygotowania interesujących wystąpień i podzielenia się wynikami swoich badań naukowych, jak
również rutynowych.
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu PTM

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu PTM
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Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej
w zeszytach nr 3 z 2019 r. kwartalników Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, Prezydium ZG PTM
zajmowało się następującymi sprawami:
1. W dniu 01.10.2019 r., zorganizowano spotkanie redakcji PM i PJM w celu omówienia działań, które mogłyby podnieść
notowania PM w rankingach, postanowiono:
– redakcja PM będzie starała się pozyskać recenzentów i autorów manuskryptów spoza Polski. W tym celu porozumie
się z redakcją PJM oraz będzie się starała rozpropagować PM poza granicami Polski;
– podjęte zostaną działania w celu uzyskania większej liczby manuskryptów do PM oraz popularyzacji ukazujących
się w PM i PJM publikacji. W tym celu informacje o pojawiających się zeszytach PM i PJM będą ukazywały się na
głównej stronie PTM z możliwością dotarcia do artykułu. Ponadto na wszystkich przyszłych zjazdach organizowanych,
współorganizowanych lub objętych patronatem przez PTM powinny ukazywać się informacje propagujące obydwa
kwartalniki PTM i zachęcające do publikowania na ich łamach artykułów;
– podjęte zostaną działania w celu pozyskiwania manuskryptów autorów polskich w wersji anglojęzycznej, w tym celu
dla manuskryptów nadsyłanych począwszy od dnia 01.01.2020 r. wprowadzone zostaną zmiany w opłacie redakcyjnej.
Obecnie obowiązuje opłata, bez względu na przysłane wersje językowe: dla autora korespondencyjnego – członka
PTM 250 zł + VAT 23% (307,50 zł), a jeżeli autor korespondencyjny nie jest aktywnym członkiem PTM (nie ma
opłaconych składek w roku bieżącym), opłata wynosi 350 zł + VAT 23% (430,50 zł).
Nowa opłata od 01.01.2020 r.:
a) dla autora korespondencyjnego – członka PTM (z opłaconą składką za rok bieżący), gdy manuskrypt jest w języku
angielskim lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 200 zł + VAT* [dla autorów z Polski VAT
wynosi 23%] (tj. 246 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 400 zł + VAT*
[dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 492 zł brutto);
b) dla pozostałych autorów korespondencyjnych, którzy nie są aktywnymi członkami PTM (nie mają opłaconych składek w roku bieżącym), gdy manuskrypt jest w języku angielskim lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska
i polska): 300 zł + VAT* [dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 369 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany
tylko w języku polskim – opłata wynosi 600 zł + VAT* [dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 738 zł brutto);
VAT* – wysokość VAT-u jest zależna od kraju, z którego autor korespondencyjny dokonuje opłaty.
– redakcje PM i PJM zwracały uwagę na złą współpracę z wydawcą – firmą EXELEY, która nie w pełni wywiązuje się
ze swoich obowiązków.
2. W dniu 02.10.2019 r. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM. Pojawiła się
możliwość przeprowadzenia Zjazdu PTM w nowej lokalizacji. Zdecydowano, że zostanie przeprowadzona wizja lokalna
w „Sangate Hotel Aiport” (dawniej Hotel Gromada) i ewentualna zmiana lokalizacji Zjazdu z Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego przy ul. Bobrowieckiej 9 do „Sangate Hotel Aiport” przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej
17 Stycznia 32, róg Żwirki i Wigury) w Warszawie. Przekazano firmie Global Congress dane ponad 250 firm, do których
mają być wysłane e-maile z informacją o Zjeździe i zaproszeniu do uczestnictwa w nim. Zdecydowano, że w grudniu
zostanie utworzona przez firmę Global Congress strona internetowa Zjazdu, zaś rejestracja na Zjazd zostanie uruchomiona w styczniu 2020 r. Rozważano miejsca na otwarcie Zjazdu i lokalizację przeprowadzenia imprezy towarzyszącej.
Ponadto dyskutowano możliwości wystąpienia o dofinansowanie Zjazdu do MNiSW, FEMS oraz do ISME.
3. W dniu 09.10.2019 r. kilku członków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTM wraz z Prezesem firmy Global Congress
udało się do Sangate Hotel Airport w celu przeprowadzenia wizji lokalnej odnośnie możliwości organizacji Zjazdu
w tym hotelu. Po obejrzeniu pomieszczeń hotelu i odbyciu rozmów z dyrektorem hotelu oraz zastępcą kierownika
ds. organizacji konferencji na terenie hotelu zdecydowano, ze XXIX Zjazd PTM odbędzie się w Sangate Hotel Airport,
natomiast impreza towarzysząca Zjazdowi w Koneserze. Będą prowadzone dalsze rozmowy w celu wybrania optymalnych rozwiązań do umowy.
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4. W dniu 31.10.2019 r. odbyło się spotkanie kilku osób z Komitetu Naukowego Zjazdu, wymieniono informacje na
temat organizacji sesji naukowych. Postanowiono w ramach popularyzacji mikrobiologii, w pierwszym dniu Zjazdu,
przed jego oficjalnym otwarciem zorganizować 2 sesje popularno-naukowe, dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób – zwłaszcza nauczycieli biologii ze szkół średnich z Warszawy i okolic. Sesje, każda obejmująca 4 wykłady
uznanych polskich specjalistów, będą dotyczyły tematyki związanej z mikrobiologią środowiska (z elementami ochrony
środowiska) oraz mikrobiologii lekarskiej (z zaznaczeniem problemu lekooporności drobnoustrojów oraz problemu
– epidemiologia zakażeń, a szczepienia). Ponadto planujemy specjalną sesję plakatową dla uczniów szkolnych kół
biologicznych, tak aby każde koło mogło zaprezentować plakat związany ze swoją działalnością. W ostatnim dniu
Zjazdu zostaną przyznane nagrody za najciekawsze prezentacje plakatowe.
5. W dniu 06.11.2019 r. odbyło się zebranie kilku osób Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTM, W związku z trudnoś
ciami rezerwacji pomieszczeń w Koneserze, zdecydowano, że impreza towarzysząca Zjazdowi odbędzie się w Arkadach
Kubickiego u podnóża Zamku Królewskiego. Omawiano sprawy finansowania Zjazdu i tworzenia strony internetowej
Zjazdu.
6. Pan dr Mariusz Worek z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Podkarpackie
Centrum Chorób Płuc, Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Regionalne Referencyjne Laboratorium Prątka
Gruźlicy w województwie podkarpackim, zwrócił się do ZG PTM z prośba o powołanie Oddziału Terenowego PTM
w Rzeszowie. Pan doktor deklaruje, że chęć przystąpienia do nowego Oddziału Terenowego PTM zgłosiło ponad
30 osób. Z dużym zadowoleniem witamy tę inicjatywę. Prośba Pana doktora zostanie rozpatrzona na posiedzeniu
ZG PTM w marcu 2020 r.
7. Pan prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski zgłosił problemy związane z funkcjonowaniem Oddziału Terenowego PTM
w Puławach. Zarząd Oddziału podjął uchwałę o likwidacji Oddziału Terenowego PTM w Puławach, która będzie
rozpatrywana na dorocznym posiedzeniu ZG PTM w marcu 2020 r.
8. Złożyliśmy odpowiednie wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, FEMS, ISME, a także ORLENU,
LOTOSU i KGHM z prośbą o dofinansowanie XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM. Odzew firm, do których wysłano
informacje o Zjeździe z prośbą o deklaracje uczestnictwa i wsparcie finansowe Zjazdu, jest na razie niewielki.
9. Ustalono, że informacja o Zjeździe PTM rozpowszechniana będzie w dwumiesięczniku „Zakażenia XXI wieku” wydawanym przez firmę MAVIPURO Polska Sp. z o.o.
10. Dnia 2 grudnia 2019 r. odbyła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego konferencja historyczno-naukowa
„MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii” z okazji 70-lecia powołania Oddziału Terenowego PTM w Warszawie. Konferencja obejmowała dwie sesje. Sesja historyczna była poświęcona sylwetkom założycieli i animatorów Oddziału. W jej
trakcie wręczono medale i dyplomy zasłużonym członkom Oddziału. W sesji naukowej, osiągnięcia współczesnej
mikrobiologii prezentowali specjaliści z zakresu m.in. mikrobiologii farmaceutycznej, weterynaryjnej, środowiskowej
i żywności. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób. Prezentowano ponad 60 plakatów w 5 sesjach tematycznych.
Autorom najlepszych plakatów, w każdej sesji, przyznano dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsora. Konferencję
zorganizował Oddział Warszawski PTM we współpracy z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów, a także Urzędem
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wydziałem Biologii i Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz American Society for Microbiology. Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
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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 – Srebrny
od 12.12.2017 r.

Od ponad 100 lat siedziba Wodociągów Krakowskich mieści się przy ul. Senatorskiej. Budowę obiektu ukończono
w 1913 roku. W 2016 r. do sieci wodociągowej wtłoczono ponad 56 mln m3 wody. Szacuje się, że ponad 99,5%
mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków posiada możliwość korzystania z istniejącej sieci wodociągowej.

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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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

