
WYBRANE PUBLIKACJE 

1. SARS-CoV-2 wykryty w 

ściekach. 

2. Wrażliwość zwierząt 

domowych na zakażenie 

SARS-CoV-2 

3. Fałszywie negatywne wyniki 

PCR a czas po ekspozycji na 

SARS-CoV-2 

4. Rola białka TMPRSS2 we 

wnikaniu SARS-CoV-2 do 

komórki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

• PTM i PTIDiK oddziały w Szczecinie składają 

w y ra z y  w s p ó ł c zu c i a  ro dz i n i e  i 

współpracownikom prof .  Mariana 

Truszczyńskiego,  który odszedł do 

wieczności 8 czerwca 2020 roku.  

• Newsletter FEMS Czerwiec 2020 (TUTAJ) 

• Klikając (TUTAJ) można zapoznać się z 

apelem Komitetu Biotechnologii PAN 

skierowanym do władz o nie wspieranie 

„leczenia COVID komórkami macierzystymi”. 

Osoby, które chcą poprzeć apel proszone są 

o podpisanie petycji. 

• Zachęcamy do publikowania i cytowania 

artykułów w czasopismach PTM: 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 

POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY 

• PTM jest stowarzyszone w ramach FEMS co 

oznacza, że będąc członkiem towarzystwa 

można ubiegać się o granty. Więcej 

informacji TUTAJ. 

• Polecamy stronę https://listymnisw.pl/  na 

której można w prosty sposób sprawdzić 

pozycję czasopisma w wykazie MNiSW 

Newsletter  

PTM i PTIDiK, Oddziały 

w Szczecinie 

Szanowni Państwo, 

przedkładam na Państwa ręce pierwszy 

numer newslettera w czasie pandemii 

SARS-CoV-2. 

Zachęcam do nadsyłania propozycji 

dotyczących treści kolejnych numerów, w 

tym własnych publikacji. Ilość otrzymanego 

ma te r ia łu  bę dz ie  wa runk owa ła 

częstotliwość wydawania nowych 

numerów. 

 

Z wyrazami szacunku 

Adrian Augustyniak 

Numer 1/2020 
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1. Konferencja ASM Microbe 2020 

została odwołana i przeniesiona 

online. Zapraszamy do zapoznania 

się z materiałami konferencji  

2. 19 WRZEŚNIA— MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

MIKROORGANIZMÓW 

3. FEMS CONGRESS 2021, 11-15.2021, 

HAMBURG, NIEMCY 

4. XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW, 15-

18.09.2020, WARSZAWA— KONFERENCJA 

ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA 14-17.09.2021 

5. XVII KONGRES TOWARZYSTWA 

IMMUNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I 

KLINICZNEJ ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY NA 27-

29.05.2021 

Najbliższe 

wydarzenia 

KONTAKT: 

Polskie Towarzystwo 

Mikrobiologów 

Oddział w Szczecinie  

Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie 

al. Piastów 45 

70-311 Szczecin 

 
Adres e-mail:  
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Polskie Towarzystwo 

Immunologii 

Doświadczalnej  

i Klinicznej 
Katedra Immunologii 

Wydział Biologii 

Uniwersytet Szczeciński 

ul. Felczaka 3c 

71-412 Szczecin  

Adres e-mail: 
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Strona internetowa PTM  

Strona internetowa PTIDiK 

Profil Facebook (PTM) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

PTM 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów z 

siedzibą  w Warszawie, adres: ul. Stefana 

Banacha 1B, 02-097, Warszawa, KRS 

0000006649 (dalej: PTM). Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r; (RODO) tj. jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. 2017 poz.210 ze zm.), a także na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. jest to 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora a związanych z realizacją celów 

statutowych PTM oraz weryfikacją dostępu do 

strony internetowej PTM. Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celach 

statutowych PTM, tj. związanych z prowadzeniem 

ewidencji członków zwyczajnych oraz w celach 

wynikających z przynależności do PTM, takich jak: 

kontroli opłacania składek, udział w konkursie 

im. prof. Edmunda Mikulaszka, a także w celu 

kontrolowania dostępu do strony internetowej 

PTM. Podanie danych jest dobrowolne lecz ich 

niepodanie uniemożliwi funkcjonowanie jako 

członek PTM. Pani/Pana dane będą 

udostępniane uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa organom państwowym. Pani/

Pana dane będą również przekazane podmiotom 

przetwarzającym takim jak podmioty świadczące 

na naszą rzecz usługi IT. Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane do ustania 

członkostwa w PTM, a następnie przez okres 

niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń (tj. przez czas przedawnienia tych 

roszczeń). Pani/Panu przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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