PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO
17-11-2012
12.00-12.10

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Słowo powitania – Marta Wrzosek

12.10-12.25

2. Wystąpienie Andrzeja Kepela (PTOP Salamandra) nt. „Nowe zasady ochrony
gatunkowej i ich konsekwencje dla listy gatunkowej grzybów”

12.25-12.30

3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Komisji skrutacyjnej i Protokolanta

12.30-12.40

4. Przedstawienie informacji dotyczących procesu rejestracji Polskiego
Towarzystwa Mykologicznego – Marta Wrzosek

12.40-12.50

5. Sprawozdanie z rocznej działalności PTMyk – Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

12.50-13.05

6. Podstawy finansowe funkcjonowania Towarzystwa (roczne koszty utrzymania,
składki członkowskie i wpisowe, polityka finansowa) – Julia Pawłowska

13.05-13.15

7. Sprawozdanie z Sesji terenowej PTMyk w Biebrzańskim PN – Anna Kujawa

13.15-13.25

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Maria Rudawska

13.25-13.30

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

13.30-13.40

10. Propozycje zmian w Statucie PTMyk – Julia Pawłowska

13.40-14.10

11. Wybór nowych Władz
a. przedstawienie kandydatur
b. głosowanie tajne
c. przedstawienie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną

14.10-14.40

PRZERWA NA POSIŁEK

14.40-14.50

12. Referat "One fungus = which name? czyli słów kilka o zmianach w
nomenklaturze grzybów" – Julia Pawłowska

14.50-15.00

13. Prezentacja oficjalnego znaku graficznego Towarzystwa – Izabela Kałucka

15.00-16.15
15.00-15.20
10 min.
5 min.
5 min.
15.20-15.45
5 min.
5 min.

5 min.
5 min.
5 min.
15.45-16.15
5 min.

14. Sprawy wniesione i wolne wnioski:
ORGANIZACYJNE
a. powołanie sekcji tematycznych i/lub oddziałów – Wiesław Mułenko, Jerzy
Długoński, Jerzy Chełkowski
b. powołanie komisji ds. nazewnictwa grzybów – Marta Wrzosek
c. objęcie opieką miejsc pochówku mykologów – Marta Wrzosek
EDUKACYJNE I WYDAWNICZE
d. najnowsze wydawnictwa mykologiczne – Zbigniew Sierota
e. planowane publikacje: 1) broszura o grzybach chronionych z nowej listy,
2)„Dobre praktyki w ochronie grzybów i przy wykonywaniu ocen
oddziaływania na środowisko oraz prac inwentaryzacyjnych (w parkach
narodowych, rezerwatach, powierzchniach zalecanych do oszacowania ich
mykologicznej wartości) oraz 3) Atlas grzybów mikroskopijnych
Biebrzańskiego Parku Narodowego – Anna Kujawa i Małgorzata
Ruszkiewicz-Michalska
f. zainicjowanie cyklicznej wystawy grzybów – Anna Kujawa
g. informacja o filmie „Tam, gdzie rosną grzyby” konsultowanym przez
członków PTMyk – Mateusz Wilk i Marta Wrzosek
h. pomysł stworzenia bazy zdjęć grzybów chronionych do celów edukacyjnych
– Ewa Furtak, ref. M. Ruszkiewicz-Michalska

15 min.

NAUKOWE
i. konferencja naukowa PTMyk – gdzie, kiedy, pod jakim hasłem? –
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
j. strategie składania wniosków do NCN i podnoszenia wartości indeksów
cytowań – Marta Wrzosek
k. nowa lista grzybów chronionych – Anna Kujawa

5 min.

l. inne zgłoszone

5 min.

16.15-16.20

15. Zamknięcie zebrania, pożegnanie uczestników
WYBORY Zarządu PTMyk

Zasady zgłaszania kandydatów: z recepcji należy pobrać
Kartę zgłoszeniową, następnie wpisać jednego lub kilku
kandydatów, wskazując funkcję lub obszar, którym mieliby
się zajmować w ramach prac zarządu. Wypełnione karty
zgłoszeniowe należy wrzucić do podpisanego pudełka
znajdującego się w recepcji, najpóźniej do godziny 13.00.

MILE WIDZIANE ZGŁOSZENIA WŁASNEJ KANDYDATURY!

POSIŁEK
W ramach przerwy mamy 2 propozycje:
1. beef stroganoff podawany w bezpośrednim
sąsiedztwie sali obrad (koszt: 10 zł),
2. pełen lunch (zupa, drugie danie, herbata;
nieduże porcje) serwowany w Cafe Flora,
w sąsiednim budynku (koszt: 15 zł),
3. kawa i herbata oraz ciasteczka będą do
Państwa dyspozycji w sali obrad podczas
całego zebrania.

