Warszawa, dn. 17 listopada 2012
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MYKOLOGICZNEGO, w dniu 17 listopada 2012 roku.
Walne Zgromadzenie rozpoczęło się zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12.00. W
posiedzeniu wzięło udział 66 osób, z czego 60 uprawnionych do głosowania (lista w
załączniku).
Zebranie otworzyła i powitała wszystkich uczestników dr Marta Wrzosek, prezes
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (PTMyk). Podkreśliła, że w ciągu roku swego
istnienia Towarzystwo pomnożyło szeregi z 34 członków założycieli do ponad 120 osób,
dobitnie potwierdzając tym samym potrzebę swego istnienia.
Następnie p. dr. Andrzej Kepel (PTOP Salamandra) przedstawił Nowe zasady ochrony
gatunkowej i ich konsekwencje dla listy gatunkowej grzybów, omawiając krótko powody i
podstawy prawne zmian proponowanych w liście grzybów chronionych.
W kolejnym punkcie Zgromadzenia, dr Marta Wrzosek zaproponowała, aby zebraniu
przewodniczyli prof. dr hab. Maria Ławrynowicz i prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, których
kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez obecnych na zebraniu członków PTMyk.
Również kandydatura mgr Mateusza Wilka jako protokolanta Zgromadzenia została przyjęta
jednogłośnie.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący zebrania
zaproponowali, aby w skład Komisji weszli:
Justyn Kołek – jako przewodniczący,
dr Sylwia Różalska,
mgr Milena Piątek.
Kandydatury te zostały przez Zgromadzenie przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący zebraniu – prof. dr hab. Maria Ławrynowicz i prof. dr hab. Andrzej
Grzywacz – wysunęli wniosek o wprowadzenie w porządku obrad dodatkowego punktu (po
wystąpieniu przewodniczącej Komisji Rewizyjnej) dotyczącego dyskusji nad sprawozdaniem
ustępujących władz Towarzystwa, który to wniosek został przez Zgromadzenie jednogłośnie
przyjęty.
Przekazano następnie głos dr Marcie Wrzosek, która omówiła pokrótce „historię
prawną” powstania Towarzystwa oraz proces jego rejestracji, zakończony wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz uzyskaniem numerów REGON oraz NIP.
W kolejnym punkcie zebrania, dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska przedstawiła
sprawozdanie z rocznej działalności PTMyk poprzedzone krótkim wstępem o celach,
strukturze oraz statystyce dotyczącej członków PTMyk. Krótko omówiła ona powstanie
strony internetowej Towarzystwa, uzyskanie znaku graficznego, następnie wydarzenia, które
inicjowane były przez lub we współpracy z PTMyk: pismo odwoławcze do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uzupełnienia wykazu czasopism punktowanych,
Sesję Terenową w Biebrzańskim Parku Narodowym, spotkanie z dr. Piotrem Tykarskim w

sprawie Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności działającej w ramach
międzynarodowego systemu GBIF, opiniowanie projektu nowej listy grzybów chronionych,
działania popularyzatorskie (konsultacja filmu „Tam, gdzie rosną grzyby”, powiązane z tym
warsztaty dla dziennikarzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, wywiady członków
Towarzystwa dla prasy i telewizji), zgłoszenie PTMyk do Informatora Nauki Polskiej i na
stronę organizacji pozarządowych ngo.pl. Krótko wspomniane też zostały zadania na
przyszłość: konferencję naukową, kolejne warsztaty tematyczne, utworzenie czasopisma,
założenie konta bankowego, przygotowanie wniosków o dotacje i projektów badawczych.
Prelegentka podkreśliła również potrzebę uzupełnienia przez członków PTMyk ich profili na
stronie internetowej Towarzystwa.
Następnie odbyło się wystąpienie mgr Julii Pawłowskiej nt. podstaw finansowych
funkcjonowania Towarzystwa, poruszające problem rocznych kosztów utrzymania, składek
członkowskich i wpisowego oraz jego polityki finansowej. Prelegentka w przystępny sposób
omówiła kolejne etapy, jakie Towarzystwo będzie musiało przejść, aby w prawidłowy sposób
rozpocząć i prowadzić działalność finansową. Wspomniała o konieczności wynajęcia biura
księgowego, przedstawiła związane z tym koszty, oferty bankowe skierowane specjalnie do
stowarzyszeń i zaproponowała wariant finansowo najkorzystniejszy dla PTMyk. Wspomniała
także o konieczności istnienia w Towarzystwie osoby/osób zajmujących się poszukiwaniem
źródeł i pozyskiwaniem dotacji. Na koniec podsumowała minimalne roczne koszta
funkcjonowania i przedstawiła minimalną składkę członkowską pozwalającą na zaspokojenie
podstawowych potrzeb Towarzystwa. Składka ta powinna wynosić 50 zł rocznie i być
uiszczana wyłącznie drogą wpłaty na konto/przelewu ze względu na niższe koszty
księgowania takich operacji. Prelegentka zaproponowała jednorazowe wpisowe w kwocie 30
zł.
W tym momencie, na wniosek p. Ryszarda Ziętkiewicza, przewodniczący zebrania
zaproponowali głosowanie jawne w kwestii oddania polityki finansowej w ręce nowego
Zarządu oraz w kwestii zatwierdzenia składki członkowskiej i opłaty wpisowej w wysokości
proponowanej przez dotychczasowy Zarząd. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Jednocześnie dr Jacek Piszczek zgłosił wniosek o wprowadzenie 50% ulgi w koszcie
wpisowego dla studentów i wniosek ten został również jednogłośnie przyjęty. W wyniku
głosowania jawnego, decyzja o przekazaniu polityki finansowej w ręce nowego Zarządu
została jednogłośnie przyjęta przez Zgromadzenie. Jednogłośnie również zaakceptowano
wysokość składki rocznej w kwocie 50 zł, a opłaty wpisowej równej 30 zł dla członków
regularnych i 15 zł dla studentów.
Następnie dr Anna Kujawa przedstawiła sprawozdanie z Sesji Terenowej PTMyk w
Biebrzańskim Parku Narodowym. Po krótkim wstępie prezentującym historię Parku, relacji
‘dzień po dniu’ z przebiegu spotkania, dr Kujawa podsumowała imponujące wyniki Sesji: ok.
384 taksony łącznie, w tym 264 gatunki grzybów wielkoowocnikowych, 62 gatunki
mikroskopijnych grzybów fitopatogenicznych, 17 gatunków micromycetes pasożytujących na
bezkręgowcach, 30 gatunków grzybów glebowych i śluzowców komórkowych oraz 11
gatunków śluzowców właściwych.
W kolejnym punkcie zebrania, prof. dr hab. Maria Rudawska przedstawiła
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stwierdzając, że sprawozdanie ustępującego zarządu

Towarzystwa zostało jednomyślnie przyjęte przez członków komisji. Zaznaczyła ona także,
że choć w pierwzym roku działalności Towarzystwa odbyło się tylko jedno posiedzenie
Komisji, to w następnej kadencji będzie ich z pewnością znacznie więcej ze względu na
spodziewaną intensyfikację działalności PTMyk.
Przewodniczący wysunęli następnie wniosek o przyjęcie przedstawionych
sprawozdań, który to wniosek Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało. W ramach dyskusji
o sprawozdaniach, głos zabierali kolejno prof. dr hab. Maria Rudawska, dr Marta Wrzosek,
prof. dr hab. Maria Dynowska oraz prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, wyrażając wdzięczność
za ciężką pracę i zaangażowanie w działalność Towarzystwa wielu członków, ze
szczególnym uwzględnieniem Zarządu oraz osób blisko z nim współpracujących. Dyskusję
zakończył przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – wysuwając jednocześnie
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wniosek
przyjęto większością głosów (57 głosów „za”, 3 wstrzymujące się) i tym samym absolutorium
zostało udzielone.
Następnie przewodniczący przedstawili porządek wyborów członków nowego
Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej obejmujący: przedstawienie kandydatur do Zarządu,
pytanie kandydatów o zgodę, właściwe głosowanie tajne, ogłoszenie wyników przez Komisję
Skrutacyjną, zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej , głosowanie jawne i wybór
Komisji Rewizyjnej. Do zaproponowanego porządku wyborów zgromadzeni nie zgłosili
uwag.
Anonimowo (karty zgłoszeniowe zebrane w urnie) zaproponowane zostały następujące
kandydatury:
a) na funkcję Prezesa PTMyk:
- prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz,
- dr Marta Wrzosek,
- prof. dr hab. Wiesław Mułenko.
Mimo pytania przewodniczącego, nie padły z sali dodatkowe kandydatury, a spośród
zaproponowanych kandydatów, profesorowie K. Grzywnowicz i W. Mułenko nie zgodzili się
na kandydowanie na funkcję prezesa.
b) na członków Zarządu Głównego:
- prof. dr hab. Wiesław Mułenko,
- dr hab. Małgorzata Jędryczka,
- prof. dr hab. Andrzej Grzywacz,
- dr Anna Kujawa,
- mgr Julia Pawłowska,
- dr Marta Wrzosek,
- prof. dr hab. Maria Rudawska,
- dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska,
- dr Magdalena Frąc,
- dr Jarosław Szkodzik,
- prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz,
- dr hab. Cezary Tkaczuk (kandydat zgłoszony z sali).

Spośród zaproponowanych kandydatów, profesorowie M. Rudawska, A. Grzywacz, K.
Grzywnowicz oraz dr C. Tkaczuk podziękowali za okazane zaufanie, ale nie zgodzili się na
kandydowanie.
Wyniki głosowania tajnego zostały ogłoszone po krótkiej przerwie przez przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej, Justyna Kołka:
Prezesem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została jednogłośnie wybrana dr
Marta Wrzosek (60 głosów „za”/60 głosujących)
Do Zarządu Głównego wybrano:
dr Małgorzatę Ruszkiewicz-Michalską (46 „za”/60 głosów)
mgr Julię Pawłowską (44 „za”/60 głosów)
dr Annę Kujawę (39 „za”/60 głosów)
pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
prof. dr hab. Wiesław Mułenko (30 „za”/60 głosów)
dr Magdalena Frąc (8 „za”/60 głosów)
dr Jarosław Szkodzik (7 „za”/60 głosów)
dr hab. Małgorzata Jędryczka (6 „za”/60 głosów)
Następnie przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby w skład Komisji
Rewizyjnej weszły trzy kolejne osoby, niewybrane do Zarządu, a więc W. Mułenko, M. Frąc i
J. Szkodzik. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie; nie było też innych
kandydatur z sali. W wyniku głosowania jawnego Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło
te kandydatury i tym samym ustaliło skład nowej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Zgromadzenia prof. dr hab. Maria Ławrynowicz i prof. dr hab.
Andrzej Grzywacz pogratulowali wyboru nowym władzom Towarzystwa, po czym przeszli
do kolejnego punktu zebrania.
Dr Anna Muszewska, której udzielono następnie głosu, przedstawiła nową inicjatywę pod
nazwą Obywatele Nauki, zapoczątkowaną przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest to platforma dla interdyscyplinarnej dyskusji dla badaczy i pracowników akademickich,
której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmian w Polskiej nauce
(m.in. konieczności położenia nacisku na popularyzację nauki i edukację, a nie tylko
promowanie publikowania w czasopismach z wysokim Impact Factor i badań o charakterze
aplikacyjnym) oraz sprowokowanie szerokiej debaty publicznej na temat jej stanu i
przyszłości.
Następnie Mgr Julia Pawłowska przedstawiła referat nt. „One fungus=which name?
czyli słów kilka o zmianach w nomenklaturze grzybów”, w którym omówiła rezultaty serii
konferencji organizowanych przez CBS z Utrechtu, przypomniała o zmianach w
International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants ustanowionych w Melbourne
w lipcu 2011 oraz ustanowieniu oficjalnego markera molekularnego dla grzybów, tj.
fragmentu rDNA kodującego ITS. Wystąpienie to wywołało krótką dyskusję na temat nazw
pod jakimi powinno się opisywać anamorfy znajdowane podczas badań środowiskowych

(prof. dr hab. Wiesław Mułenko) oraz na temat zmiany (od 2013 r.) obowiązkowego języka
diagnozy nowych taksonów z łaciny na j. angielski (prof. dr hab. Joanna Marcinkowska).
W kolejnym punkcie zebrania dr Izabela Kałucka zaprezentowała szczegółowo
oficjalny logotyp Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Pokrótce przedstawiła przebieg
konkursu na logo, na który wpłynęło 38 projektów. Komisja konkursowa, w skład której
wchodzili dr Izabela Kałucka, Piotr Perz oraz dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, 15
marca ogłosiła wyniki konkursu w którym jednogłośnie zwyciężył p. Aleksander Bąk.
Prelegentka przedstawiła również projekty wyróżnione, autorstwa Sławomira Dąbrowskiego,
Krzysztofa Pawłowskiego, Pawła Krzyściaka, Marka Michalskiego i Agnieszki
Tomaszewskiej, które będą wykorzystane w działaniach popularyzacyjno-edukacyjnych oraz
spotkaniach tematycznych Towarzystwa.
Następnie miała miejsce dyskusja dotycząca utworzenia w ramach PTMyk sekcji
tematycznych. Pierwszy w tej sprawie zabrał głos prof. dr hab. Wiesław Mułenko, który
zaproponował następujące sekcje: Sekcję Mykologii Stosowanej, Ochrony Grzybów, Sekcję
Ogólną (w ramach której poruszano by wątki biologii, ekologii czy taksonomii grzybów),
Sekcję Lichenologiczną, Sekcję Mykoryzową (temat rozwinięty następnie przez prof. dr hab.
Marię Rudawską); powiedział on też, że niektóre z nich można będzie zapewne utworzyć już
w trakcie bieżącej kadencji Zarządu. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Długoński
rozwijając kwestię powołania Sekcji Mykologii Stosowanej. Pojawiły się jeszcze propozycje
utworzenia Sekcji Ewolucji i Taksonomii Grzybów (dr Anna Muszewska), Sekcji Mykologii
Medycznej i Weterynaryjnej (prof. dr hab. Maria Dynowska), Sekcji Biochemii i
Biotechnologii Grzybów (prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz), Sekcji Etnomykologii (prof.
dr hab. Krzysztof Grzywnowicz i dr Łukasz Łuczaj), Sekcji Ekologii Grzybów (dr Jolanta
Adamczyk), Sekcji Popularyzacji i Edukacji (Manel Niell Barrachina). Podczas ożywionej
dyskusji, w której oprócz wymienionych osób brał również udział prof. dr hab. Zbigniew
Sierota, stało się jasne, że jest za wcześnie na podejmowanie wiążących decyzji. Dlatego prof.
dr hab. Wiesław Mułenko oraz przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Grzywacz wysunęli
wniosek, aby kwestię sekcji najpierw omówić mailowo, nadsyłając propozycje do Zarządu, a
na kolejnym spotkaniu członków dyskusję powtórzyć i przegłosować. Wniosek ten
Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie, oddając w ręce nowego Zarządu podjęcie dalszych
kroków służących poznaniu opinii członków PTMyk i powołaniu sekcji.
W kolejnym punkcie zebrania, dr Marta Wrzosek przedstawiła wniosek o powołanie
Komisji ds. Nazewnictwa, która zajęłaby się zmianami w nazwach grzybów oraz
ustanawianiem nazw polskich dla tych taksonów, które ich nie mają. Na wniosek
przewodniczącego prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza, Zgromadzenie w głosowaniu jawnym
jednogłośnie upoważniło Zarząd do powołania takiej Komisji.
W drugim punkcie swego wystąpienia, dr Marta Wrzosek przedstawiła potrzebę
objęcia odpowiednią opieką oraz prowadzenia przez PTMyk spisu miejsc pochówku
mykologów oraz osób związanych z mykologią, ponieważ w wielu wypadkach są one
zapomniane i zaniedbane.

Następnie prof. dr hab. Zbigniew Sierota przedstawił dwie pozycje książkowe z
dziedziny mykologii, które niebawem ukażą się na rynku księgarskim: „Jadalne gatunki
grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych”, Bożeny Muszyńskiej, wydanej
przez Zakład Optymalizacji Zawodowej Ośrodek UMEA oraz „Grzyby jakich nie znamy”,
Marty Wrzosek i Zbigniewa Sieroty, wydanej przez Lasy Państwowe. Informację tę
rozszerzyła prof. dr hab. Joanna Marcinkowska, zapewniając, że w grudniu br. powinna
ukazać się jej książka pt. „Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w
fitopatologii”, wydawana przez Wydawnictwo SGGW.
W dalszym ciągu spotkania, Dr Anna Kujawa zwróciła uwagę zebranych na pilną
potrzebę przygotowania przez PTMyk co najmniej dwóch publikacji. Jedną z nich powinna
być ilustrowana broszura o grzybach z nowej listy gatunków chronionych, zawierająca
podstawowe informacje o rozpoznawaniu, możliwościach pomylenia oraz ekologii tych
grzybów. Potrzebną pozycją jest też opracowanie przydatne przy wykonywaniu
inwentaryzacji lub ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, zawierające ujednoliconą
metodykę, którą można by w takich pracach wykorzystywać. Publikacja taka powinna mieć
status standardu, do którego można będzie się odwoływać w ekspertyzach. Wypowiedź tę
uzupełniła dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, mówiąc o planach publikacji atlasu
grzybów mikroskopijnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, podkreślając że prace nad nim
będą mogły się zakończyć dopiero w przyszłym roku, po dalszych badaniach terenowych w
Parku i weryfikacji ich wyników.
Kolejnymi osobami, które zabrały głos byli mgr Mateusz Wilk i dr Marta Wrzosek,
którzy krótko wypowiedzieli się na temat konsultacji filmu „Tam, gdzie rosną grzyby”.
Konsultacje objęły weryfikację ścieżki dialogowej, korektę nazw łacińskich i polskich
grzybów pojawiających się w filmie oraz dodanie informacji o ochronie prawnej cześci
gatunków grzybów pojawiających się w filmie. Dr Marta Wrzosek omówiła też krótko
warsztaty dla dziennikarzy kulinarnych, które odbyły się we współpracy z dystrybutorem
filmu oraz dalsze przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o grzybach jadalnych i trujących
zaplanowane wspólnie z tą firmą.
W dalszej kolejności głos zabrała dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, omawiając
propozycję zgłoszoną wcześniej przez nieobecną na zebraniu Ewę Furtak. Dotyczyła ona
utworzenia bazy wiarygonodnych, bo zweryfikowanych przez mykologów zdjęć gatunków
grzybów, zwłaszcza chronionych, jadalnych i trujących. Baza taka mogłaby się stać dużą
pomocą dla osób popularyzujących wiedzę mykologiczną, dla dziennikarzy
przygotowujących teksty prasowe o grzybach oraz dla wielu innych osób zainteresowanych
tymi organizmami.
Następnie poruszona została kwestia formuły konferencji i zjazdów naukowych
Towarzystwa. Dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska zaproponowała zorganizowanie
przyszłej konferencji PTMyk we wrześniu 2013 r., a jako jej miejsce Spałę k. Tomaszowa,
gdzie znajduje się Stacja Terenowa Uniwersytetu Łódzkiego. Zalety tej lokalizacji zjazdu
PTMyk podkreślił dodatkowo prof. dr hab. Jerzy Długoński, zwracając jednocześnie uwagę
na konieczność rozważnego wyboru terminu spotkania. Poinformował on zebranych, że
wrzesień to miesiąc, w którym zwykle odbyw się wiele konferencji. Na przyszły rok

zaplanowane są między innymi III Ogólnopolskie Warsztaty "Mikrobiologia w Ochronie
Zdrowia i Środowiska" MIKROBIOT 2013, organozowane przez jego zespół w Łodzi.
Jednocześnie dr Ruszkiewicz-Michalska zaapelowała do członków Towarzystwa, aby
rozważyli chęć i możliwość organizowania konferencji tematycznych PTMyk (przy pełnym
wsparciu Zarządu) i zgłaszali odpowiednie informacje do władz Towarzystwa. W trakcie
dyskusji wspominano także o bezwzględnej potrzebie kontynuowania Warsztatów
Biebrzańskich (prof. dr hab. Maria Dynowska) oraz o organizowaniu mniejszych konferencji
przygotowywanych przez poszczególne sekcje (dr Łukasz Łuczaj).Na koniec Justyn Kołek
zaproponował jako lokalizację następnej konferencji PTMyk , np. w 2014 r. w
Międzybrodziu Żywieckim w Beskidach, której organizacją mógłby się zająć.
W dalszym toku zebrania, dr Marta Wrzosek zwięźle przedstawiła strategie
aplikowania o granty do NCN, składania wniosków, kryteriach ich oceniania oraz
podnoszenia wartości indeksów cytowań publikacji.
W ramach kolejnego punktu programu zjazdu, dr Anna Kujawa przedstawiła następnie nową
listę grzybów chronionych, zaczynając od krótkiego wstępu na temat liczby gatunków
grzybów wielkoowocnikowych w Polsce (ok. 4250 + ewentualnie kolejne 1000), liczby
gatunków grzybów chronionych (96 gatunków) oraz wpisanych na Czerwoną Listę gatunków
zagrożonych w Polsce (963 gatunków w pięciu kategoriach). Prelegentka krótko omówiła
dotychczasowe gatunki chronione (podając przykłady) i przyczyny objęcia ich ochroną
prawną, cele zmian w liście, metodykę weryfikacji, a wreszcie zaproponowane zmiany:
usunięcie 31 gatunków ze starej listy grzybów chronionych i dodanie 193 innych. PZmiany te
obejmują także przeniesienie 51 gatunków z ochrony ścisłej do częściowej, pozostawienie
niektórych pospolitszych grzybów wśród chronionych, jako gatunków osłonowych dla
konkretnych typów siedlisk. Dla większości gatunków zaproponowano ochronę częściową
jako wystarczającą w obecnym rozumieniu funkcjonowania/zakresu tej formy ochrony. W
rezultacie na proponowanej liście umieszczono 67 gatunków podlegających ochronie ścisłej i
189 gatunków do ochrony częściowej. Następnie dr Kujawa omówiła możliwe warianty
podziału kategorii ochrony gatunkowej (ochrona gatunkowa częściowa, ścisła, specjalna),
zmiany w zakazach dotyczących grzybów chronionych. Prelegentka zaapelowała do
członków PTMyk o pomoc w weryfikacji proponowanej listy (zaproponowanie zmian,
uwzględnienie nowych gatunków, komentarze, etc.).
Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Grzywacz zakończył tę część zjazdu i dokonał
podsumowania spotkania. Przedstawił również szereg własnych spostrzeżeń na temat
czynności, które powinny zostać wykonane niezwłocznie po zakończeniu Zjazdu:
przypomniał więc apel o uzupełnienie formularzy osobowych członków Towarzystwa do
zamieszczenia na stronie internetowej. Wskazał on na konieczność oficjalnego
powiadomienia Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska oraz
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o działalności Towarzystwa, co możliwi
działalność opiniotwórczą aktów prawnych związanych z obszarem zainteresowań PTMyk.
Przewodniczący wspomniał też o możliwości ubiegania się w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego o dotacje dla Towarzystwa, jak również możliwości skorzystania z
pomocy merytorycznej i prawnej w Radzie Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.
Podkreślił on również konieczność rozpoczęcia prac nad przygotowaniem nowej

konferencji/zjazdu naukowego oraz przeprowadzenia ankiety wśród członków Towarzystwa
na temat propozycji sekcji tematycznych i chęci przynależności do nich.
Przewodnicząca prof. dr hab. Maria Ławrynowicz również krótko podsumowała
rezultaty Walnego Zgromadzenia, podkreślając konieczność podjęcia współpracy
międzynarodowej z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze. Zamykając
zebranie podziękowała ona uczestnikom za przybycie i aktywność podczas Walnego
Zgromadzenia.
Dr Marta Wrzosek, w imieniu nowo wybranego Zarządu, podziękowała prof. Marii
Ławrynowicz i prof. Andrzejowi Grzywaczowi za prowadzenie Walnego Zgromadzenia oraz
wszystkim uczestnikom za przybycie i okazane zaufanie.
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