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Warszawa, 15.12.2012 
 

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego nr 2_15/12/2012 o powołaniu Komisji 
ds. polskiego nazewnictwa grzybów 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na spotkaniu w dn. 15 grudnia 2012 roku w 
Warszawie powołał Komisję ds. polskiego nazewnictwa grzybów w składzie: 

1. Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz 
2. Prof. dr hab. Wiesław Mułenko 
3. dr Anna Biedunkiewicz 

Cele i zasady działania Komisji są regulowane regulaminem, będącym załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 
 

Protokolant/-ka:  
(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK 1.  

Komisja do spraw polskiego nazewnictwa grzybów  

Dane podstawowe 

Komisja do spraw polskiego nazewnictwa grzybów składa się z trzech osób zaproponowanych 

przez Zarząd PTMyk, a po przyjęciu propozycji powoływanych stosowną uchwałą. Komisja w 

zaproponowanym składzie działa do końca kadencji Zarządu. W czasie Walnego Zgromadzenia i 

wyborów nowych władz Komisja ulega rozwiązaniu. Kolejny Zarząd proponuje nowy skład Komisji, 

który może nie różnić się od poprzedniego składu.  

W przypadku wycofania się lub nie podejmowania wnioskowanych spraw przez któregoś z 

członków Komisji, Zarząd proponuje na jego miejsce kolejną osobę spośród członków PTMyk. 

Odwołanie oraz powołanie nowego członka Komisji następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

Cel:  

Celem działania komisji jest proponowanie i akceptacja już zaproponowanych polskich nazw grzybów 

oraz koordynacja tworzenia list nazw zaakceptowanych.  

Zakres działania: 

1. Komisja przyjmuje wnioskowane przez członków PTMyk lub osoby niezależne (np. tłumaczy 

książek) propozycje nowych nazw grzybów, które do tej pory nie miały nazw lokalnych i 

zatwierdza je, lub proponuje nazwę alternatywną, jeśli nazwa zgłoszona jest niejednoznaczna 

lub niezręczna.  

2. Komisja tworzy BAZĘ POLSKICH NAZW GRZYBÓW użytych dotąd w literaturze i uzupełnia ją w 

miarę pojawiania się nowych nazw. Komisja decyduje o podstawowym, przyjmowanym 

źródle polskiego nazewnictwa wskazując te pozycję w BAZIE oraz  wskazując na konieczne 

odstępstwa od podstawowych źródeł. 

3. W przypadku braku polskiej nazwy Komisja ustala taką nazwę i podaje ją do wiadomości na 

stronie PTMyk w odpowiedniej zakładce. Na koniec każdego roku kalendarzowego Komisja 

przekazuje do Zarządu PTMyk wykaz nowych nazw grzybów w postaci uchwały. 

4. Polska nazwa w miarę możliwości oddaje sens nazwy łacińskiej lub odnosi się do 

szczególnych cech morfologicznych, fizjologicznych lub siedliskowych danego gatunku grzyba.  

5. W razie pojawienia się w literaturze nazw polskich odbiegających od standardu, Komisja 

zamieszcza negatywną opinię o nazwie w BAZIE oraz rekomenduje nową nazwę.   

6. Komisja podejmuje problem polskich nazw jednostek taksonomicznych o randze wyższej niż 

rodzajowa, konsultując się z polskimi znawcami danej grupy.   

7. Ustalenia Komisji nie mają ostatecznego charakteru i mogą być modyfikowane w 

uzasadnionych przypadkach. 
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Sposób działania: 

Komisja ustalając nazwy może, ale nie musi spotykać się osobiście, a może wymieniać opinie 

wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, itp.  

W sytuacji braku zgodności członków Komisji co do proponowanej nazwy, decyduje zdanie 

większości. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu proponowanej nazwy w okresie 3 tygodni 

od wpłynięcia wniosku autora zgłaszającego. 

W sytuacji pilnej potrzeby ustalenia nazwy (ze względów publikacyjnych) przy braku kontaktu z 

jedną z osób z Komisji, pozostałe osoby zwracają się do jednego z członków Zarządu o opinię w 

celu podjęcia decyzji większością głosów w przewidzianym terminie 3 tygodni.  

 


