
 

 

Warszawa, 13.09.2017 r. 

Szanowni członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 

przedstawiamy informację o pracy Prezydium Zarządu Głównego PTM. 

Dnia 30 sierpnia oraz 12 września br. odbyły się elektroniczne głosowania przez członków 

Prezydium ZG PTM szeregu Uchwał, które poniżej omówiono. 

1) Zgłosiło się szereg kandydatów, którzy chcieliby zapisać się do PTM. Jednomyślnie przyjęto 

Uchwałę nr 23-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przyjęcia 20 nowych członków 

zwyczajnych PTM. 

2) Dużo wysiłku wkładamy w porządkowanie przynależności osób do PTM i kwestii opłacania 

przez nich składek członkowskich. Dokładna liczba członków PTM jest trudna do ustalenia, 

ale określamy ją na około 1000 osób. Jednakże na dzień 28.08.2017 r.  składki za dany rok 

zapłaciło: 2015 r. – 693, 2016 r. – 760, 2017 r. – 595 osób. Zgodnie ze Statutem PTM par.15 p. 

3: „Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków Towarzystwa z 

powodu nie zapłacenia składki członkowskiej przez dwa kolejne lata, skreślenie może nastąpić 

dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia, przez Oddział Terenowy PTM i 

upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek”. Do osób 

które w przewidzianym przez Statut PTM i Uchwałę ZG PTM z dnia 04.02.2014 nie opłaciły 

zaległych składek członkowskich i do których mieliśmy adresy wysłano w lipcu 2017 r. listy z 

zawiadomieniem o planowanym skreśleniu. Część z tych osób uzupełniła składki, część 

przysłała listy o rezygnacji z członkostwa w PTM. Pozostają osoby, do których nie możemy 

dotrzeć oraz osoby niepłacące składek przez wiele lat, ale nie skreślone z listy PTM z powodu 

niedopatrzenia tej sprawy. Jednomyślnie przyjęto Uchwałę nr 24-2017 z dnia 30.08.2017 r. w 

sprawie uporządkowania listy członków zwyczajnych PTM i usunięcia z tej listy osób nie 

płacących składek członkowskich w statutowo przewidzianym terminie. Na początku 

września br. wysłaliśmy listy do ponad 170 osób z informacją, że zostają wykreśleni z listy 

członków zwyczajnych PTM. Na zaktualizowanej liście pozostaną osoby, które regularnie 

opłacały składki do 2014 r. i zapłaciły składki za 2015 i/lub 2016 i/lub 2017. Nie dotyczy to 

osób, które przystąpiły do PTM w okresie 2015-2017. 

3) Brak regularnego płacenia składek członkowskich jest niewątpliwie zaniedbaniem lub 

świadomą decyzją tych osób, jednakże wydaje się, że w minionym okresie Towarzystwo nie 

wykazało należytej aktywności w przypominaniu o konieczności zapłacenia zaległych składek 

i wysyłaniu do dłużników e-maili i listów w tej sprawie. Wiele osób zasłużonych dla 

mikrobiologii zaniedbało obowiązku regularnego płacenia składek. Opinie na temat utworzenia 

możliwość ponownego przystąpienia do PTM osobom, skreślonym z powodu niepłacenia 

składek, wśród członków Prezydium były podzielone. Większość członków Prezydium była 

jednak za przyjęciem  Uchwały nr 25-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie możliwości 

ponownego przystąpienia do PTM po rocznym okresie karencji osób skreślonych z listy 

członków PTM za niepłacenie składek członkowskich. Tym samym wprowadza się 

możliwość ponownego przystąpienia do PTM osobom skreślonym z listy członków 

zwyczajnych z powodu niepłacenia składek członkowskich, po rocznym okresie karencji, od 

01.10.2018 r., na zasadach nowo przystępujących do Towarzystwa członków zwyczajnych. 

4) Dosyć długo zajmowaliśmy się kwestią przygotowania stanowiska PTM w sprawie 

przyznania absolwentom uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku Mikrobiologia 

prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego. Przy wsparciu 3-osobowego 

zespołu, którego prace koordynowała Pani prof. Beata Sadowska przygotowano propozycję 



 

 

tekstu, w którym staraliśmy się osiągnąć kompromis stanowisk. Większość członków 

Prezydium była za przyjęciem Uchwały nr 26-2017 z dnia 30.08.2017 r.  w sprawie 

stanowiska PTM odnośnie przyznania absolwentom uniwersyteckich studiów 

magisterskich na kierunku Mikrobiologia prawa wykonywania zawodu Diagnosty 

Laboratoryjnego. Poniżej zamieszczony jest tekst, który będzie opublikowany w  

czasopismach PTM oraz wysłany do odpowiednich, ustalonych adresatów. 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 

w sprawie przyznania absolwentom uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku 

Mikrobiologia prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego 

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 

208, Poz. 1312), wpisujące mikrobiologię na listę dziedzin mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia oraz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455), 

utworzono niezależne kierunki Mikrobiologia na wydziałach pięciu Polskich uniwersytetów 

posiadających odpowiednie uprawnienia (Uniwersytetu Łódzkiego, Szczecińskiego, 

Warmińsko-Mazurskiego, Wrocławskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego). Opracowano standard kształcenia dla kierunku Mikrobiologia, dokonując 

przesunięcia profilu kształcenia z ogólnobiologicznego w kierunku ogólnomedycznym, co 

wydaje się, że powinno zapewnić zdobywanie przez studentów kierunku Mikrobiologia wiedzy 

i umiejętności upoważniających do podejmowania samodzielnych czynności w ramach szeroko 

rozumianej medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Standard ten został opracowany przez 

mikrobiologów, immunologów i genetyków z uniwersytetów: Łódzkiego, Warszawskiego, 

Wrocławskiego i UMCS w Lublinie, przy współpracy z członkami Komitetu Mikrobiologii 

PAN oraz w porozumieniu z Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych oraz kierownikami 

laboratoriów medycznych, i zatwierdzony przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Na podstawie ww. znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, standard ten został 

przepisany na odpowiednie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych.  

Podczas pięcioletnich, dwustopniowych studiów (3+2), osoby uzyskujące najpierw 

licencjat na kierunku Mikrobiologia, a następnie tytuł zawodowy magistra Mikrobiologii 

powinni uzyskać efekty kształcenia wymagane do wykonywania zawodu Diagnosty 

Laboratoryjnego określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

24 sierpnia 2016 r. (Poz. 1434), które mają obowiązywać od roku akademickiego 2017/2018 

studentów kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna. Studenci obu stopni 

studiów kierunku Mikrobiologia uzyskują wszystkie wymagane tym Rozporządzeniem i 

weryfikowane podczas egzaminów i kolokwiów zaliczeniowych, efekty kształcenia. Biorąc 

pod uwagę odpowiedzialność, jaka spoczywa na zawodzie Diagnosty Laboratoryjnego, 

wyrażamy przekonanie, iż tylko osiąganie określonych standardów/ efektów kształcenia w 

ramach wybranych kierunków studiów wyższych, może być gwarancją przygotowania 

absolwentów do pracy w tym zawodzie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pacjentów 

i prawidłową współpracę diagnostów z lekarzami.  
W związku z powyższym większość członków Polskiego Towarzystwa 

Mikrobiologów uważa, iż uprawnienia do tytułu Diagnosty Laboratoryjnego powinny być 

uzależnione od odpowiednich efektów kształcenia, które muszą być ustalone dla każdego 

kierunku, a nie od nazwy kierunku studiów. Absolwenci uniwersyteckich kierunków 

Mikrobiologia, z tytułem magistra mikrobiologii, powinni mieć prawo do starania się o 

wpis na Listę Diagnostów Laboratoryjnych, ponieważ podczas studiów uzyskują efekty 

kształcenia wymagane do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, zgodne ze 

standardem przewidywanym dla kierunku Analityka Medyczna/Medycyna 



 

 

Laboratoryjna, dokumentowane dyplomem, dorobkiem (praca licencjacka, magisterska, 

doktorska, publikacje) oraz odbytymi praktykami i stażami zawodowymi. Prawo wpisu 

na Listę Diagnostów Laboratoryjnych dla absolwentów kierunku Mikrobiologia można 

by uzyskać po ukończeniu studiów i po rocznym stażu w wieloprofilowym laboratorium 

medycznym oraz zdaniu egzaminu państwowego. 

5) Co roku odbywają się w różnych miastach Europy spotkania zarządu FEMS i przedstawicieli 

europejskich towarzystw mikrobiologicznych, tzw. FEMS Council. Zwykle jest to około 60 

osób. Obrady trwają 2 dni piątek i sobotę w I połowie września. Poruszane są sprawy dotyczące 

FEMS, akceptowane sprawozdania, organizowane wybory członków zarządu, itp. sprawy 

organizacyjne.  Na ubiegłorocznym spotkaniu w Atenach zapytano, czy nie można by 

zorganizować FEMS Council w Warszawie – nigdy nie było takiego spotkania w Polsce. 

Wydaje się, że wypadałoby po 43 latach takich spotkań zorganizować FEMS Council w 

Warszawie we wrześniu 2018 r. Przy okazji Konferencji krakowskiej zgłosiły się firmy: Global 

Congress sp. z o.o. oraz Warsaw Convention Bureau, które po rozmowach zaoferowały pomoc 

w organizacji FEMS Council oraz pewien wkład finansowy na pokrycie: cocktailu 

powitalnego, wycieczki po Warszawie i częściowe dofinansowanie wieczornej kolacji (to są 

stale punkty każdego FEMS Council). Federacja opłaca wynajem pomieszczeń na obrady, a 

koszty hotelu i podróży każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie. Pewne koszty, ale 

wydaje mi się do zaakceptowania, poniesie PTM. Niemniej z powodu braku do tej pory 

organizacji FEMS Council w Polsce i  ze względów prestiżowych wskazane jest podjęcie tego 

wysiłku. Warto zaznaczyć, że FEMS przyznało grant w wysokości 3000 Euro na organizację 

Konferencji 90 lat PTM w Krakowie. Członkowie Prezydium jednomyślnie przyjęli Uchwałę 

nr 27-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zorganizowania we wrześniu 2018 r. spotkania 

FEMS Council w Warszawie. 

6) W związku ze zgłoszoną przez Panią prof. Izabelę Sitkiewicz na ostatnim posiedzeniu ZG 

PTM chęcią rezygnacji z funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma Polish Journal of 

Microbiology, po rozeznaniu istniejącej sytuacji, postanowiono przychylić się do tej prośby i 

dokonać odpowiednich zmian kadrowych. Z dniem 01.09.2017 r. powierzono funkcję 

Redaktora Naczelnego PJM Pani prof. Jolancie Soleckiej z Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Jednocześnie Pani prof. Elżbiecie 

A. Trafny zostaje powierzona funkcja Zastępcy Redaktora Naczelnego PJM (Deputy Editor). 

Zmiana składu zespołu redakcyjnego zostanie przeprowadzona przez Redaktor Naczelną PJM 

do dnia 01.11.2017 r. Jednomyślnie podjęto Uchwałę nr 28-2017 z dnia 30.08.2017 r. w 

sprawie zmiany Redaktor Naczelnej i członków zespołu redakcyjnego czasopisma Polish 

Journal of Microbiology. 

7) Trudna sytuacja finansowa PTM, spowodowana przede wszystkim wycofaniem się MNiSW 

z dofinansowywania czasopism w 2016 r. (otrzymywaliśmy kwoty: 66 970 zł w 2013 i 2014, 

51 000 zł w 2015 r.) wymusza podjęcie drastycznych kroków, aby ograniczyć koszty 

wydawania i dystrybucji czasopism PJM i PM. Roczny koszt to nad 120 000 zł. Koszt samych 

znaczków do wysyłki czasopism to ponad 20 000 zł. PTM jako Towarzystwo którego 

przychody oparte są na składkach członkowskich nie jest w stanie finansować wydawanego w 

takiej formie czasopisma, należy w jak najszybszym czasie znaleźć możliwość znacznego 

zredukowania ponoszonych przez Towarzystwo, czyli nas wszystkich kosztów. Nowa Redaktor 

Naczelna PJM i zespół redakcyjny zaproponowali zrezygnować z wydawania  papierowej 

wersji czasopisma Polish Journal of Microbiology od stycznia 2018 r. przy pozostawieniu tylko 

wersji internetowej – online. Większość członków Prezydium PTM podzieliło to stanowisko, 

przyjmując Uchwałę nr 29-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zaprzestania wydawania 



 

 

papierowej wersji czasopisma Polish Journal of Microbiology od stycznia 2018 r. i 

pozostawienia tylko wersji internetowej. 

8) Oszczędności muszą dotyczyć również procesu wydawniczego i dystrybucji Postępów 

Mikrobiologii. Względy finansowe zmuszają do zrezygnowania z bezpłatnego przekazywania  

zeszytów PM dla członków PTM.  Czasopismo będzie się ukazywało nadal w wersji 

elektronicznej – online. Jeżeli ktoś z członków PTM chciałby otrzymywać papierową wersję 

PM, mógłby to uzyskać w 2018 r. w ramach płatnej prenumeraty. Musimy się jednak 

zorientować ile to by było osób i jaki byłby realny koszt takiej prenumeraty. Druk zostanie 

utrzymany jedynie dla prenumeratorów (osób i instytucji), a wersja papierowa PM rozsyłana 

będzie tylko do określonych adresatów w liczbie 100 egzemplarzy. Dokładna liczba 

prenumeratorów na rok 2018 zostanie określona w grudniu 2017 r. Członkowie Prezydium 

jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 30-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zaprzestania od 

stycznia 2018 r. nieodpłatnej wysyłki czasopisma Postępy Mikrobiologii do członków 

PTM. 

9) W zamian za zaprzestanie nieodpłatnej wysyłki czasopism PJM i PM członkowie PTM 

otrzymają od 2018 r. nowy przywilej, tj. możliwość, po zalogowaniu się na stronie PTM, 

dostępu do najnowszego, bieżącego numeru czasopism PJM i PM. Czyli tylko członkowie 

PTM, którzy opłacili składki na dany rok, prenumeratorzy, a także członkowie honorowi PTM 

oraz członkowie wspierający PTM będą mieli dostęp do internetowych wersji najnowszego 

bieżącego numeru PJM i PM. Pozostałe, starsze numery będą dostępne dla wszystkich osób, 

także nie należących do PTM. Przypominamy, że przywilejem jest również, iż autorzy 

korespondencyjni artykułów będący członkami PTM maja zniżkę na opłatę redakcyjną w 

czasopismach PM i PJM. Członkowie Prezydium jednomyślnie podjęli Uchwałę nr 31-2017 z 

dnia 30.08.2017 r. w sprawie ograniczonego dostępu do bieżących najnowszych numerów 

PJM i PM w internecie, od stycznia 2018 r. Dostęp do bieżących numerów tych czasopism 

będzie jedynie dla członków PTM z opłaconą na danych rok składką członkowską dla 

prenumeratorów oraz dla członków honorowych i wspierających PTM. Pozostałe numery 

czasopism będą ogólnodostępne.  

10) Ponadto w zamian za zaprzestanie nieodpłatnej wysyłki czasopism PJM i PM członkowie 

PTM otrzymają drugi nowy przywilej, tj. członkowie PTM z opłaconą bieżącą składką 

członkowską biorący udział w konferencjach współorganizowanych przez PTM będą 

otrzymywać zniżki na opłatę konferencyjną. Tak było na Zjazdach PTM, na tegorocznej 

Konferencji 90-lat PTM i niedawnej konferencji Mikrobiologia Farmaceutyczna. Wysokość 

zniżek ustalana zostanie przez komitet organizacyjny danej konferencji w porozumieniu z ZG 

PTM. Członkowie Prezydium jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 32-2017 z dnia 30.08.2017 

r. w sprawie wprowadzenia zniżki na opłatę konferencyjna dla członków PTM biorących 

udział w konferencjach współorganizowanych przez PTM, od stycznia 2018 r. 

11) Na ostatnim zebraniu ZG PTM podnoszono sprawę dostępu do środków finansowych PTM 

przez Oddziały Terenowe. Jak wiadomo główne źródło przychodów PTM to składki 

członkowskie, z których finansowane jest wydawanie czasopism PM i PJM oraz ich  

dystrybucja do członków PTM (np. w przypadku dystrybucji PJM do członków PTM konieczna 

była ok. ponad 50% dopłata Towarzystwa), bieżąca działalność biura PTM i całego 

Towarzystwa. Składki płacone są nieregularnie i nie są w stanie pokryć kosztów Towarzystwa 

w dotychczas prowadzonej formie. Stąd poszukiwanie dróg redukcji wydatkowania funduszy 

poprzez obniżenie kosztów wydawania czasopism. Ponadto poszukujemy  dodatkowych źródeł 

przychodów, jak np. Członków Wspierających PTM. Bardzo słaba jest  aktywność Oddziałów 

Terenowych w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych, natomiast zgłaszane są 



 

 

potrzeby, stad propozycja aktywizacji Oddziałów w omawianym obszarze i możliwość 

pozyskania przez nich środków na swoje cele statutowe. Członkowie Prezydium jednomyślnie 

przyjęli Uchwałę nr 33-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie udostępnienia Oddziałom 

Terenowym PTM od stycznia 2018 r., 50% kwoty uzyskanej z tytułu pozyskania sponsora, 

Członka Wspierającego PTM, darowizny, lub innej dodatkowej kwoty, na rzecz PTM, 

przez dany Oddział, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej przez ten 

Oddział. Uzyskane kwoty rozliczane byłyby przez biuro i księgowość PTM.  

12) Jednomyślnie przyjęto Uchwałę nr 34-2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany 

sekretarki ZG PTM od 01.10.2017 r. 

13) Aby zostać członkiem zwyczajnym PTM trzeba spełnić 2 warunki – a) wypełnić Deklarację 

Członka Zwyczajnego oraz b) wnieść składkę członkowską za dany rok. Decyzja ZG PTM o 

przyjęciu kandydata na członka PTM zapada przed lub po wniesieniu opłaty członkowskiej. Po 

podjęciu w/w decyzji z biura PTM wysyłany jest e-mail do danej osoby z informacją o przyjęciu 

w poczet członków PTM i prośbą o opłacenie składki rocznej, jeżeli nie została ona dokonana. 

Okazało się, że szereg osób wypełnia tylko Deklaracje członkowską i nie płaci pierwszej 

składki członkowskiej, ale uważa się za przyjętych do Towarzystwa, bo taką decyzję podjął ZG 

PTM. W związku z tą nieprawidłową sytuacją Członkowie Prezydium jednomyślnie podjęli 

Uchwałę nr 35-2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia poprawki w tekście 

Deklaracji Członka Zwyczajnego PTM. W deklaracji zaznaczono: Pierwsza składka zostanie 

wpłacona w ciągu 30 dni od otrzymania drogą elektroniczną zawiadomienia o pozytywnej decyzji ZG 

PTM oraz, że „ZG PTM rekomenduje na podstawie § 28 statutu Towarzystwa, przyjąć – 

odmówić przyjęcia – kandydata na członka zwyczajnego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Mikrobiologów. Przyjęcie nastąpi po wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej”. 

14) Przy okazji organizacji Konferencji 90-lat PTM udało nam się pozyskać 3 nowych 

Członków Wspierających PTM. Uchwałami Prezydium PTM (nr 36-2017, nr 37-2017 i nr 38-

2017), jako Członka Wspierającego PTM – srebrnego,  przyjęto firmę ECOLAB Sp. z o.o., 

jako Członka Wspierającego PTM – srebrnego,  przyjęto firmę Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i kanalizacji S.A. w Krakowie WODOCIĄGI KRAKOWSKIE oraz Członka 

Wspierającego PTM - zwyczajnego  przyjęto firmę MERCK Sp. z o.o. 

15) Podjęliśmy współpracę z  Kancelaria Prawną w celu uzyskania opinii odnoście  powołania 

Pełnomocników Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM podczas 

Konferencji 90 lat PTM, a także wprowadzania zmian w Statucie PTM i przygotowania 

wniosku do sądu (KRS), który musi zmiany zatwierdzić. 

16) Bardzo dużo pracy i wysiłku poświęcamy w przygotowanie i organizację naszej 

Konferencji z okazji 90 lat PTM. 

17) Dwaj członkowie PTM otrzymali Granty FEMS na wyjazdy do naukowych ośrodków 

zagranicznych. Złożone zostały 2 wnioski o granty FEMS dofinansowujące wyjazdy na 

konferencje naukowe. 


