
On-line, 14.06.2021 roku 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

MYKOLOGICZNEGO 

Zebranie odbyło się on-line o godz. 19.00 dnia 14.06.2021 r. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (z-ca 

prezesa), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila Kulesza (sekretarz). 

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego: 

1. Formalności związane z projektem „Przygotowanie operatu ochrony grzybów 

Biebrzańskiego Parku Narodowego”, dofinansowanego z POIŚ i NFOŚiGW. 

2. Formalności związane z zamknięciem i rozliczeniem konferencji „MycoRise Up! 2021”.  

3. Wnioski członków Towarzystwa o objęcie patronatem  

4. Sprawy członkowskie. 

5. Klauzula RODO i wykorzystanie wizerunku. 

6. Rozmowy dotyczące praw autorskich do książki „Grzyby chronione Polski. 

Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”. 

 

Ad 1) Przygotowanie umów dla podwykonawców przez księgowość.  

Ad 2) Wystawienie rachunków wszystkim uczestnikom przy użyciu platformy 

https://druki.gofin.pl/ (Małgosia, Monika). Wykonanie bilansu finansowego konferencji w 

terminie do 20.06.2021r. (Monika). Rozesłanie nagród dla zwycięzców konferencji (Monika, 

Tomasz Cłapa). Wstawienie notatki w języku polskim na stronę ptmyk.pl (Kamila), 

przetłumaczenie na język angielski i wysłanie do IMA Fungus (Julka). Dodanie książki 

abstraktów na stronę PTMyk (Julka). Zamknięcie folderu MycoRise Up! na Dropboxie 

(Monika). Wystawienie certyfikatów dla uczestników oraz osób nagrodzonych i rozesłanie 

drogą elektroniczną (Julka, Monika). 

Ad 3) Wyrażono zgodę na objęcie patronatem: 



 wykładów, warsztatów i filmów edukacyjnych w ramach święta Wydziału BiB 

UWM w Olsztynie, pod nazwą (Ty)Dzień Biologii i Biotechnologii na wniosek Pani 

Anny Biedunkiewicz (Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu; wykład; Grzyby 

zagrażające zdrowiu człowieka i ich rezerwuary; wykład „Nowelizacja nazewnictwa 

grzybów w języku polskim – dlaczego, komu i czy potrzebna?”; wykład; „Czy 

mykolog może być mikrobiologiem?” – o pracy w laboratorium; warsztat, „Cykl 

filmów o pracy w laboratorium” – SKN Mykologów reprezentowane przez Kamilę 

Kulesza i Karolinę Nowacką)  

 audycji radiowej w Radiu Łódź pt. „Szkiełko i oko” w dniu 15.06.2021r. o godzinie 

21.00 na wniosek Pani Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej. 

Ad 4) Przyjęcie w poczet członków PTMyk-u Pana Macieja Uranowskiego (członek 

nadzwyczajny) oraz Pana Marcina Mól (Sekcja Mykologia Medyczna). 

Ad 5) Ponowne wysłanie e-maili do wszystkich członków PTMyk przypominających o 

prośbie podpisania klauzuli RODO i odesłanie wypełnionych dokumentów w terminie do 

01.07.2021r. (Kamila). 

Ad 6) Napisanie oficjalnego pisma do Prezesa Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzego 

Duszyńskiego dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego, prof. dr hab. Lecha 

Wojciecha Szajdaka  popartego wnioskiem Autorów w sprawie przekazania praw autorskich 

Polskiemu Towarzystwu Mykologicznemu do książki „Grzyby chronione Polski. 

Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”, której autorami są w większości 

członkowie PTMyk (Julka). 

 

Podpisy członków zarządu: 

Julia Pawłowska 

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 

Monika Urbaniak 

Kamila Kulesza 

Protokołowała: Kamila Kulesza 


