
 
 

Warszawa, 23.05.2017 r. 

Szanowni Państwo Członkowie PTM 

 

Poniżej przekazujemy szereg informacji o aktualnej działalności Prezydium ZG PTM. 

 

1. Został uruchomiony system rejestracji uczestników Konferencji „90 lat PTM”. 

Prosimy przypomnieć członkom PTM, że do 02.06.br. jest ustalony termin nadsyłania 

abstraktów na naszą Konferencję. 

Prosimy również przypomnieć członkom PTM, że zniżka na opłatę rejestracyjną 

obowiązuje do 30 czerwca br. 

Zależy nam, aby w konferencji uczestniczyły zwłaszcza osoby wybrane w Oddziałach jako 

delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM w Bydgoszczy. Osoby te zachowują swój 

mandat na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie, na którym będziemy 

zmieniać Statut PTM. 

2. Zwróciliśmy się do firmy EthicalMedTech - Conference Vetting System 

(www.ethicalmedtech.eu) o umieszczenie naszej Konferencji na ich platformie, co miało 

świadczyć o transparentności i etyczności postępowania podczas organizacji naszej 

Konferencji. Podnosiły tę sprawę firmy BioMériux i Izba Producentów i Dystrybutorów 

Diagnostyki Laboratoryjnej Związek Pracodawców. Z otrzymanej odpowiedzi wynika jednak, 

że na razie do systemu nie są wprowadzane konferencje krajowe i tym samym sprawa jest 

nieaktualna. Wobec tego ponownie poprosiliśmy powyższe firmy o rozważenie możliwości 

wsparcia finansowego naszego Towarzystwa, poprzez  zostanie Członkiem Wspierającym 

PTM, zamieszczenie reklam związanych z mikrobiologią w czasopismach PTM oraz udział 

jako sponsorzy lub wystawcy na naszej Konferencji. 

3. Pani dr hab. Jolanta Solecka prof. NIZP-PZH wyraziła zgodę na objęcie funkcji Redaktora 

Naczelnego Polish Journal of Microbiology (PJM) (Editor-in-Chief). Pani prof. dr hab. 

Elżbieta Anna Trafny – członek Prezydium ZG PTM, zgodziła się działać w Redakcji PJM 

jako Zastępca Redaktora Naczelnego (Deputy Editor). Obsługa redakcji PJM będzie 

prowadzona przez zespół prof. J. Soleckiej w NIZP-PZH. Przekazanie spraw przez 

dotychczasowy zespół i objęcie obowiązków redakcji PJM przez nowy zespół osób odbywać 

się będzie stopniowo w ciągu kilku miesięcy br.  

Prosimy o przesyłanie do biura PTM propozycji osób ze stopniem naukowym doktora, 

którzy chcieliby i mogli podjąć się recenzowania manuskryptów przesyłanych do 

działów PJM: Environmental Microbiology, Medical Microbiology, Microscopic Fungi, 

Molecular Microbiology, Virology. 

4. W czerwcu br. zacznie działać nowa strona internetowa kwartalnika Postępy Mikrobiologii, 

po czym przystąpimy do porządkowania strony internetowej PJM. 

5. Główna Komisja Rewizyjna analizuje raport finansowy PTM za 2016 r. przygotowany 

przez firmę Unirach z Bydgoszczy; 

6. Zamierzaliśmy na przełomie maja i czerwca zorganizować zebranie Prezydium ZG PTM, 

ale są duże trudności w ustaleniu optymalnego terminu. Zrobimy zebranie drogą 

elektroniczną - internetową, aby przyjąć szereg uchwał. 

http://www.ethicalmedtech.eu/


Będzie okazja do przyjęcia nowych członków PTM, jeżeli odpowiednie materiały o 

kandydatach wpłyną do biura PTM do 30.05.br. Dotyczy to zwłaszcza osób, które 

chciałyby uzyskać zniżkę na opłatę rejestracyjna na naszą Konferencję. 
7. Trzeba rozważyć problem obniżenia kosztów wydawania czasopism PM i PJM, wydaje się 

celowe zrezygnowanie z obligatoryjnego rozsyłania zeszytów czasopism do członków PTM. 

Dysponujemy internetowymi, aktualnie poprawianymi, wydaniami PM i PJM, do których 

wszyscy mają dostęp za darmo. W przypadku wersji papierowych zeszytów czasopism - ich 

druk i wysyłka są bardzo kosztowne. Zmniejszenie nakładu do 120 drukowanych 

egzemplarzy rozsyłanych do bibliotek oraz członków Rad Redakcyjnych i Redakcji 

czasopism pozwoli na zmianę formy druku na cyfrowy – tańszy. Zmiany te można by 

wprowadzić od nowego roku. 

Jeżeli ktoś chciałby otrzymywać wersję papierową zeszytów, już nie w ramach rocznej 

składki PTM, lecz w drodze prenumeraty, wnosiłby dodatkowa opłatę, która obniżona byłaby 

dla członków PTM. Sprawa będzie omawiana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów, na razie jest sygnalizowana członkom ZG PTM do przemyślenia.  

Nieopisana w Statucie zasada darmowego rozsyłania zeszytów czasopism do członków PTM 

obowiązywała od dawna i była dużym, ale kosztownym przywilejem. Obecnie Towarzystwa 

nie stać na tę formę, a w dobie dostępu do wersji internetowej, traci również sens drukowania 

zeszytów. Wiele czasopism przechodzi obecnie na ogólnie dostępne wersje elektroniczne.  

8. Będziemy się kontaktować z Institute of Scientific Information (ISI) w Filadelfii (USA) 

zawiadującą przyznawaniem Impact Factor, aby uzyskać informacje, co możemy zmienić w 

formie naszych czasopism, aby nie utracić aktualnego współczynnika IF, a wprowadzić 

zmiany zmierzające do zmniejszenia kosztów wydawniczych, np. wydania tylko internetowe 

lub zmniejszenia nakładu tylko do 120 egzemplarzy (tańszy druk cyfrowy).  

9. Rozważany jest pomysł, aby w Postępach Mikrobiologii zamieszczać artykuły w języku 

angielskim, autorów krajowych i zagranicznych, co powinno poprawić cytowalność tego 

czasopisma. 

10. Rozważany jest pomysł, aby podczas wszystkich konferencji współorganizowanych przez 

PTM, członkowie naszego Towarzystwa otrzymywali zniżki na opłaty rejestracyjne. Obecnie 

ma to miejsce w przypadku konferencji „90 lat PTM” i konferencji „Mikrobiologia 

Farmaceutyczna”. Organizatorzy przyszłych konferencji z udziałem PTM proszeni są o 

przemyślenie przedstawionej propozycji. 

11. Rozważany jest pomysł, aby w przypadku pozyskania Członka Wspierającego PTM czy 

sponsora, przez dany Oddział Terenowy PTM, połowa środków finansowych przekazana 

przez Członka Wspierającego PTM lub sponsora mogła być wykorzystana na potrzeby 

statutowe przez Oddział PTM, który pozyskał dodatkowe środki finansowe.  

12. Bardzo się cieszymy, że firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy 

Tomyśl, wyraziła ochotę przystąpienia do PTM jako Srebrny Członek Wspierający PTM. 

13. Zauważalny jest w ostatnim czasie wzrost płacenia zaległych składek PTM, zapewne w 

wyniku Państwa działalności przypominającej o podstawowym obowiązku członka PTM, za 

co bardzo dziękujemy. 

Liczby osób płacących składkę PTM za dany rok: do 24.03.br. wynosiły: 2015 r. - 646,           

2016 r. - 674, 2017 r. - 179. a na dzień 19.05.br. wynoszą - i wzrosły odpowiednio: 2015 r. - 

667 (+21), 2016 r. - 729 (+55), 2017 r. - 505 (+326).  

14. Informujemy, że laureatem tegorocznej nagrody FEMS-Lwoff Award został Pan prof. Jeff 

Errington, Dyrektor The Centre for Bacterial Cell Biology w Newcastle University.  

15. Składamy wniosek do FEMS o dofinansowanie Konferencji „90 lat PTM” w ramach 

FEMS Meeting Organizer Grant. 

16. Przypominamy, że 15 czerwca upływa termin składania wniosku o FEMS Research Grant. 



17. Pani prof. Beata Sadowska poinformowała, iż przygotowała wstępny dokument 

zawierający stanowisko PTM oraz propozycję rozwiązań kwalifikacyjnych dla absolwentów 

kierunku Mikrobiologia ubiegających się o wpis na Listę Diagnostów Laboratoryjnych, który 

został przesłany Pani dr J. Jursie-Kulaszy oraz Pani dr E. Stefaniuk z prośbą o 

przeanalizowanie. 

18. Na naszą prośbę Redaktorzy Naczelni czasopism Postępy Higieny i Medycyny 

Doświadczalnej oraz Przegląd Epidemiologiczny wyrazili zgodę na udostępnienie materiałów 

archiwalnych ze swoich czasopism, dotyczących zasłużonych polskich mikrobiologów. 

Materiały te zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTM w zakładce 

Historia>Wspomnienia o Mikrobiologach, za co bardzo dziękujemy. 

19. Na stronie internetowej PTM zamieszczane są informacje przekazywane przez Zarządy   

Oddziałów Terenowych PTM. Prosimy o bardziej intensywne korzystanie z tej formy 

udostępniania informacji. 

20. Prężnie działa strona PTM na facebooku, liczba poślubień przekroczyła wartość 300. 

Dziękujemy Paniom, które wprowadzają nowe informacje na stronę facebooka i stronę PTM.   

 

Pozdrawiamy serdecznie, 

 

 

 
 


