Warszawa, 5 grudnia 2020 r.
Protokół Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (dalej PTMyk)
rozpoczęło się 5 grudnia 2020 r. o 10.10 – w drugim terminie z powodu braku kworum w
oryginalnym terminie. W posiedzeniu wzięło udział 60 osób, z czego 57 uprawnionych do
głosowania (lista w Załączniku nr 1).
Procedowano wg następującego porządku obrad:
1.Otwarcie zebrania i przywitanie zgromadzonych.
2.Wybór przewodniczącej/ego obrad, wybór protokolanta/tki, wybór komisji skrutacyjnej.
3.Przyjęcie programu zgromadzenia.
4.Wykład plenarny prof. Małgorzaty Jędryczki „Mykologia i fitopatologia 2020 – wspólne szanse i
wyzwania”.
5.Sprawozdanie Zarządu PTMyk.
6.Sprawozdanie Rzecznika prasowego.
7.Sprawozdanie Komisji ds. nomenklatury grzybów.
8.Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes i ich metabolity”.
9.Sprawozdanie z działań sekcji „Mykologia medyczna”.
10. Sprawozdanie z działań sekcji „Bioróżnorodność i ochrona grzybów”.
11. Sprawozdanie z działań sekcji „Biotechnologia grzybów”.
12. Sprawozdanie z działań sekcji „Grzyby w interakcjach”.
13. Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w
przemyśle”
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15. Przedstawienie kandydatur na członków honorowych PTMyk.
16. Głosowanie nad nadaniem członkostw honorowych.
17. Przedstawienie kandydatów na Prezesa, Członków Zarządu oraz Członków Komisji rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
18. Wybór nowych władz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego:
 Głosowanie na Prezesa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego,
 Głosowanie na członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego,
 Głosowanie na kandydatów Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
19. Głosowanie na członków Zarządów Sekcji.

20. Przemówienia Prezes PTMyk – ustępującej i nowo wybranej.
21. Wolne wnioski
22. Wykład plenarny dr. hab. Grzegorza Janusza „Czy grzyby „widzą” światło?”.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 1. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego po raz pierwszy na
platformie ZOOM otworzyła Prezes Magdalena Frąc, witając wszystkich zgromadzonych. Pierwsze
słowa poświęciła na przypomnienie o Dniu Gleby, który wypadał w dniu Walnego Zgromadzenia, a
także odniosła się do bieżących trudności związanych z sytuacją pandemiczną. Poinformowała, że
spotkanie będzie nagrywane. Wspomniała zmarłą w dniu 18.01.2019 roku Beatę Łyszkowską i
zaproponowała uczczenie jej pamięci minutą ciszy.
Ad. 2. Na przewodniczącą zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano dr hab. Annę
Biedunkiewicz (48 głosów za). Na protokolantkę jednogłośnie wybrano mgr Alicję Okrasińską (51
głosów za). Do Komisji skrutacyjnej zaproponowano: dr hab. Annę Muszewską na przewodniczącą,
dra Mariusza Krupińskiego i dr Karolinę Oszust na członków. W wyniku głosowania (52 głosy za, 1
wstrzymujący się) została wybrana komisja skrutacyjna w powyższym składzie.
Ad. 3. W wyniku jawnego głosowania program spotkania został jednogłośnie przyjęty (53 głosy
za).
Ad. 4. W wykładzie prof. Małgorzata Jędryczka poruszyła temat pokrewieństwa dziedzin mykologii
i fitopatologii i wyraziła ubolewanie, że nie odbyły się, z powodu pandemii, dwie polskie
konferencje zaplanowane na bieżący rok – fitopatologiczna i mykologiczna. Przypomniała, że ONZ
ogłosił rok 2020 rokiem zdrowia roślin. Następnie zrelacjonowała trzy tematy poruszone podczas
kongresu fitopatologicznego w 2018 roku. Pierwszym z nich był problem zapobiegania i radzenia
sobie z chorobami roślin. Wspomniane przy tym zostały takie rozwiązania jak crowdsourcing i
współpraca ze społeczeństwem. Drugim tematem był świat nieodkrytych organizmów, a ostatnim
problem kolonializmu spożywczego i podkreślenie jak ważna jest świadomość, skąd pochodzi np.
kakao i jak należy prowadzić edukację związaną z pozyskiwaniem roślin.
Następnie prof. Jędryczka przedstawiła podsumowanie przeprowadzonych przez siebie ankiet
SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) wśród członków PTMyk.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTMyk w kadencji 2016-2020 przedstawiły członkinie
zarządu: Magdalena Frąc, Julia Pawłowska, Sylwia Różalska i Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska.
Obejmowało ono następujące zagadnienia:
1. Sprawozdanie z realizacji zaleceń komisji rewizyjnej z 2016 roku przedstawiła Magdalena Frąc.
1.1. Przestrzeganie terminowości opłacania składek członkowskich. Podkreślenie roli
ustępującej Skarbniczki – Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej.
1.2. Zadbanie o rezerwę finansową na koncie PTMyk.
1.2.1. uzyskanie ministerialnego finansowania na organizację XVIII CEM.
1.3. Uwypuklenie na stronie internetowej ważniejszych danych dot. polskiego nazewnictwa
grzybów. Założenie podstrony komisji ds. nomenklatury grzybów.
1.4. Coroczne spotkania Zarządu w poszerzonym składzie.
2. Merytoryczna część sprawozdania, która została przedstawiona przez Julię Pawłowską.
2.1. Działalność statutowa,
2.2. Działalność organizacyjna,
2.3. Działalność popularyzatorska.
2.4. Działalność naukowa.
2.4.1. Podkreślenie roli Sekcji RiOG w organizacji sesji terenowych.
2.4.2. Organizacja MycoRiseUp! Młodzi w mykologii, 2019.
2.4.3. Organizacja 18. Kongresu Europejskich Mykologów.
2.4.4. Publikacja artykułów naukowych i poszerzanie baz danych nt. rozmieszczenia
grzybów.
2.5. Działalność patronacką zreferowała Sylwia Różalska
2.6. Działalność finansową zreferowała Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
2.6.1. Dofinansowania odbiegające od normy – PTMyk uzyskał dwie darowizny od EMA i
od Convention+
2.6.2. Saldo na dzień 23.11.2020 jest najwyższe w historii PTMyk: 166 615,67 PLN.
2.6.3. Przedstawienie stałych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia i podkreślenie
wysokich kosztów obsługi księgowej.
2.6.4. Ściągalność składek na poziomie 92% (tak wysokie m.in. przez usunięcie
nieaktywnych i zalegających ze składkami członków).
Ad. 6. Sprawozdanie rzeczniczki prasowej Marty Wrzosek. Sporo czasu zostało poświęcone
odpowiedzialności rzecznika za przekazywanie jak najdokładniejszych i sprawdzonych informacji o
grzybach mediom i społeczeństwu. Marta Wrzosek opisała również swoje dotychczasowe
osiągnięcia w roli „rzecznika” Towarzystwa.

Ad. 7. Sprawozdanie Komisji ds. nomenklatury grzybów powołanej w styczniu 2017 roku
przedstawiła również Marta Wrzosek. Przez 4 lata działalności zostały przyjęte trzy zgłoszenia.
Ponadto Komisja rozpoczęła tworzenie Bazę Polskich Nazw Grzybów. Przedstawione zostały
również propozycje: Uchwały, kolejnych działań niezbędnych do utrzymania działania Komisji
oraz osób proponowanych jako członków komisji.
Ad. 8. Sprawozdanie Sekcji „Micromycetes i ich metabolity” nie odbyło się z powodu nieobecności
przewodniczącego i braku przesłanego sprawozdania.
Ad. 9. Sprawozdanie z działań sekcji „Mykologia medyczna” przedstawiła przewodnicząca Anna
Biedunkiewicz. Sekcja powstała w 2014 roku i liczyła wówczas 17 członków. W 2019 roku został
wybrany zarząd, jednak 12 listopada 2020 Tomasz Jagielski zrezygnował z pełnienia funkcji
przewodniczącego i pracy w zarządzie. Na przewodniczącą wybrano Annę Biedunkiewicz i
uzupełniono skład zarządu o Mariusza Dyląga, wybranego w poprzednich wyborach internetowych.
Obecnie sekcja liczy 23 członków. Stworzono regulamin Sekcji. Przewodnicząca przedstawiła
również osiągnięcia Sekcji w zakresie edukacji mykologicznej. Obecnie Sekcja pracuje nad
Leksykonem Mykologicznym, w którym obecnie znajduje się już ponad 2000 haseł. Sekcja nie
korzystała z żadnych należnych środków w okresie ostatnich dwóch lat.
Ad. 10. Sprawozdanie z działań sekcji „Różnorodność i ochrona grzybów”

przedstawiła

przewodnicząca Izabela Kałucka. Sekcja powstała w 2017 roku, w styczniu wybrano jej zarząd.
Sekcja obecnie liczy 29 członków. Przewodnicząca przedstawiła najważniejsze działania członków
Sekcji – aktywne uczestnictwo w Inicjatywie Globalnej Czerwonej Listy Grzybów, opracowanie i
redakcja monografii „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, re..”, a także
organizacja sesji terenowych PTMyk w 2017, 2018 i 2019 roku oraz współorganizacja konferencji.
Sekcja była również aktywna w kwestii popularyzacji wiedzy o grzybach, przewodnicząca
podkreśliła zasługi Barbary Kudławiec w tym zakresie.
Ad. 11. Sprawozdanie z działań sekcji „Biotechnologia grzybów” przedstawiła przewodnicząca
Magdalena Jaszek. Sprawozdanie poruszało m.in. kwestie zmian personalnych w zarządzie Sekcji.
Ad. 12. Sprawozdanie z działań sekcji „Grzyby w interakcjach” przedstawiła przewodnicząca
Marlena Lembicz. Celem strategicznym Sekcji jest podnoszenie wiedzy dot. ekologicznoewolucyjnych efektów interakcji grzybów i oraz jej popularyzacji. Wśród osiągnięć przewodnicząca

wymieniła organizację debaty oksfordzkiej nt. „Czy grzyby uratują świat przed globalnym
ociepleniem” i czterech warsztatów.
Ad. 13. Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w
przemyśle” przedstawił przewodniczący Jerzy Długoński. Do Sekcji należą obecnie 22 osoby.
Głównymi polami działalności Sekcji są: (1) organizacja dwóch specjalistycznych warsztatów, (2)
opracowanie podręcznika akademickiego „Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w
praktyce. Teoria i pracownie specjalistyczne” pod redakcją naukową prof. dra hab. Jerzego
Długońskiego oraz (3) współorganizacja i uczestnictwo w sympozjach i zjazdach naukowych.
Ad. 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Długoński. Komisja
została wybrana w 2016 roku w składzie: przewodniczący oraz Izabela Kałucka i Wiesław
Mułenko. Przewodniczący stwierdził, że udokumentowanie dotychczasowego działania Zarządu,
sekcji i rzecznika prasowego za wystarczające (z wyjątkiem sekcji „Micromycetes i ich
metabolity”, która nie przedstawiła sprawozdania). Nastąpiło zmniejszenie liczby członków w
stosunku do roku 2016. Ta tendencja jest związana z intensywną działalnością Zarządu w postaci
wykreślania osób nieaktywnych i zalegających z wpłatami składek. Poza tym Komisja pozytywnie
oceniła działalność naukową i popularyzatorską Towarzystwa. Podkreślił, że ważne jest
odpowiednie afiliowanie osiągnięć członków PTMyk. Przedstawione zostały również zalecenia dla
przyszłego Zarządu. Wśród z nich znalazło się zintensyfikowanie ściągalności składek,
sprawozdawanie działalności Sekcji na podstronach PTMyk, a także postulat zwiększenia
aktywności i systematyczności Komisji ds. polskiego nazewnictwa grzybów.
W głosowaniu tajnym – jednogłośnie przyjęte zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (49
głosów za; Uchwała nr 1). Podobnie stało się z Uchwałą nr 2 dotyczącą przyjęcia sprawozdania
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mykologicznego z działalności w latach 2016-2020
oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PTMyk (52 głosy za, jeden wstrzymujący
się).
Ad. 15. Sylwia Różalska przedstawiła kandydatury na członków honorowych PTMyk oraz ich
życiorysy.
1. Prof. dr hab. Anna Maria Bujakiewicz (jednogłośnie; 48 za)
2. Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (49 za, 2 wstrzymujące się)
3. Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski (48 za, 3 wstrzymujące się)
4. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (47 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się)

Ad. 16. W głosowaniach tajnych przyjęto wszystkie kandydatury (wyniki w nawiasach wyżej),
czyli tym samym Uchwały o numerach 3-6.
Ad. 17. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu PTMyk.
1. Dr Julia Pawłowska (na Prezesa; 47 głosów za, 1 wstrzymujący się)
2. Dr Justyna Lalak-Kańczugowska (na Członka Zarządu; 17 głosów za, 18 przeciw, 16
wstrzymujących się)
3. Mgr Kamila Kulesza (na Członka Zarządu; 35 głosów za, 3 przeciw, 13 wstrzymujących
się)
4. Mgr Monika Urbaniak (na Członka Zarządu; 41 za, 7 przeciw, 4 wstrzymujące się)
5. Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. IŚRiL (na Członka Zarządu; 46 za, 3
przeciw, 2 wstrzymujące się)
W wyniku tajnego głosowania do Zarządu weszły następujące osoby: dr Julia Pawłowska (prezes),
dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. IŚRiL, mgr Monika Urbaniak i mgr Kamila
Kulesza. Dokładne wyniki głosowań w nawiasach wyżej.
Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PTMyk.
1. Prof. Magdalena Frąc (46 głosów za, 4 wstrzymujące się)
2. Prof. Wiesław Mułenko (49 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się)
3. Dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ (48 za, 4 wstrzymujące się)
W wyniku tajnego głosowania wszystkie kandydatury zostały przyjęte; wyniki w nawiasach
powyżej.
Ad. 18. W wyniku tajnego głosowania przyjęte zostały dwie uchwały: dotycząca składu Komisji
Rewizyjnej (Uchwała nr 7; jednogłośnie, 48 za) oraz składu nowego Zarządu (Uchwała nr 8; 46
głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Ad. 19. W imieniu ustępującego Zarządu głos zabrała Magdalena Frąc. Jej przemówienie było
skupione na podziękowaniach członkom Zarządu, a także Sekcji i całego Towarzystwa. Ponadto
pogratulowała nowo wybranemu Zarządowi i przekazała nowej Prezes Julii Pawłowskiej (na razie
wirtualnie) „berło” w postaci płaskorzeźby przedstawiającej grzyby, które cztery lata temu
otrzymała od ówcześnie ustępującej Prezes Marty Wrzosek.
Następnie w imieniu nowego Zarządu głos zabrała przewodnicząca Julia Pawłowska. Przemówienie
skupiło się na podziękowaniu ustępującemu Zarządowi. Następnie Prezes podziękowała za zaufanie

wszystkim członkom PTMyk. Spojrzała również w przyszłość i powiedziała, że liczy na owocną
współpracę z Sekcjami i byłymi członkami Zarządu.
Ad. 20. Wybory do Zarządów Sekcji.
1. Sekcja „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle”. Absolutorium
ustępującemu Zarządowi zostało jednogłośnie udzielone (10 głosów za). Dr hab. Mirosława
Słaba została wybrana na przewodniczącą (9 za, 1 wstrzymujący się). Dr hab. Katarzyna
Hrynkiewicz została jednogłośnie wybrana na wiceprzewodniczącą (10 głosów za). Dr Anna
Jasińska została jednogłośnie wybrana na Skarbnika Sekcji (11 głosów za). Mgr Aleksandra
Góralczyk-Bińkowska została jednogłośnie wybrana na Sekretarza Sekcji (11 głosów za).
2.

Sekcja „Różnorodność i ochrona grzybów”. Absolutorium ustępującemu Zarządowi zostało
udzielone (8 głosów za, 1 przeciw). Izabela Kałucka została wybrana na przewodniczącą (6
głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się). Anna Kujawa została jednogłośnie wybrana na
zastępcę przewodniczącej (10 głosów za). Na Sekretarza i Skarbnika wybrano odpowiednio
Barbarę Kudławiec i Małgorzatę Stasińską (obie jednogłośnie, 10 głosami).

Ad. 21. Wolne wnioski
1. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska poruszyła kwestię afiliowania działań sekcyjnych i
konieczności rozróżnienia aktywności członków sekcji i działalności sekcji jako całości.
Izabela Kałucka odpowiedziała, że za działalność sekcji uznawałaby każdą aktywność
członków sekcji w danym okresie sprawozdawczym, z czym nie zgodziła się Małgorzata
Ruszkiewicz-Michalska. Do tej wymiany poglądów odniósł się następnie Jerzy Długoński,
który poparł wolny wniosek i zaproponował wręcz rozszerzenie – z sekcji na całe
Towarzystwo – czy działania członków to zawsze działania PTMyk? Ze strony prof. Jerzego
Długońskiego wyszła propozycja spotkania i szerszej dyskusji. Sylwia Różalska przekazała
propozycję prof. Jerzego Falandysza, polegającą na wstawianiu logo PTMyk w abstraktach
graficznych publikacji. Anna Biedunkiewicz zapytała, a Sylwia Różalska potwierdziła, że
obecna procedura w PTMyk zakłada każdorazowe zapytanie o objęcie patronatem działań
członków PTMyk. Przyjęto za ogólną zgodą, że osobna dyskusja na ten temat rozegra się
wśród tzw. rozszerzonego zarządu.
Ad. 22. Podczas wykładu Grzegorz Janusz przedstawił wyniki badań swojego zespołu dot.
percepcji światła przez grzyby.
Protokołowała: Alicja Okrasińska

