
On-line, 20.12.2021 roku 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

MYKOLOGICZNEGO 

Zebranie odbyło się on-line o godz. 20.00 dnia 20.12.2021 r.. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila 

Kulesza (sekretarz). 

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego: 

1. 50-lecie pracy akademickiej Pani Profesor Marii Ławrynowicz. 

2. Życzenia świąteczne dla członków PTMyk. 

3. Promowanie kalendarzy wydanych pod patronatem PTMyk na rok 2022. 

4. Sprawozdania z rocznej działalności Sekcji oraz Zarządu Głównego PTMyk. 

5. Składki członkowskie. 

6. Konferencja jubileuszowa PTMyk- „X-Lecie Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego”. 

7. Miejsce na dysku Google. 

8. Wnioski o działalność po patronatem PTMyk. 

9. Afiliacja PTMyk dla Pani dr Anny Kujawy.  

10. Dofinansowanie podręcznika „Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i 

praktyce. Teoria, ćwiczenia i pracownie specjalistyczne” pod redakcją profesora 

Jerzego Długońskiego. 

11. Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  

12. Sprawy związane z otwarciem „Mykoteki” w Ogrodzie Botanicznym UW. 

 

Ad 1) Napisanie listu gratulacyjnego z okazji 50-lecia obrony doktoratu (odnowienie 

doktoratu planowane na 5 stycznia br.) dla Pani Profesor Marii Ławrynowicz (Julka). 

Ad 2) Rozesłanie życzeń świątecznych do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego drogą mailową, udostępnienie informacji na stronie internetowej i fanpage’u 

na Facebooku (Kamila) wraz ze zdjęciem (Monika). 

Ad 3) Udostępnienie na Facebooku informacji o możliwości zakupienia 

kalendarzymykologicznych autorstwa Mirosława Wantoch-Rekowskiego wydanego pod 

patronatem PTMyk (Monika). 



Ad 4) Rozesłanie maili do Sekretarzy i Przewodniczących Sekcji PTMyk z prośbą o 

przygotowanie i przesłanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z rocznej działalności Sekcji 

do dnia 30.01.2022 r. Przygotowanie sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności 

Zarządu PTMyk do dnia 31.03.2022 r. (Kamila). 

Ad 5) Wysłanie przypomnienia o rocznych składkach członkowskich– styczeń 2022r. 

(Kamila). Sprawdzenie wpłat składek członkowskich na konto bankowe PTMyk do końca 

lutego 2022r. (Monika). Poinformowanie Sekcji o przyznanych funduszach na podstawie 

wpłaconych składek członkowskich do końca marca 2022r. (Monika). 

Ad 6) Utworzenie wydarzenia na Facebooku z informacją o dacie i miejscu odbywania się 

konferencji (Monika) oraz rozesłanie informacji do członków PTMyk (Kamila). Powołanie 

Komitetu Organizacyjnego (Monika). Ustalenie planu działania, wprowadzenie informacji 

zaproszenie członków Komitetu Organizacyjnego do korzystania z aplikacji Trello (Monika). 

Przygotowanie i podpisanie umów pomiędzy Instytucjami organizującymi konferencję 

(Monika). Rozmowy dotyczące wydania artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie Acta 

Mycologica (Julka). Propozycje tematów oraz wstępne ustalenie szczegółów dotyczących 

warsztatów przedkonferencyjnych (Julka, Monika, Kamila). 

Ad 7) Dokupienie dodatkowego miejsca na dysku Google 1TB (Małgosia). 

Ad 8) Wyrażono zgodę na objęcie patronatem PTMyk: 

• konsultacji mykologicznych w Ogrodzie Botanicznym na wniosek dr hab. Marty 

Wrzosek, 

• wykładu on-line pt. „Białowieska ostoja różnorodności i bogactwo grzybów w świetle 

130 lat badań” na wniosek dr hab. Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej, 

• XXVIII. wystawypt. „Grzyby” organizowanej przez Tucholski Park Krajobrazowy, 

• podręcznika „Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i praktyce. Teoria, 

ćwiczenia i pracownie specjalistyczne” pod redakcją profesora Jerzego Długońskiego 

na wniosek profesor Mirosławy Słabej. 

Ad 9) Wyrażenie zgody na prowadzenie naukowych aktywności Pani dr Anny Kujawy pod 

afiliacją Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.  

Ad 10) Wyrażenie zgody na patronat oraz dofinansowanie drugiej, polskojęzycznej edycji 

podręcznika „Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i praktyce. Teoria, ćwiczenia i 

pracownie specjalistyczne”, pracy zbiorowej pod redakcją profesora Jerzego Długońskiego, w 

kwocie tysiąca złotych. Poinformowanie Profesor Mirosławy Słabej wnioskującej o patronat i 

dofinansowanie książki o decyzji Zarządu (Kamila). 



Ad 11)  Uzupełnienie danych w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (Julka). 

Ad 12) Przygotowanie umowy dotyczącej otwarcia „Mykoteki” (Julka, Małgosia). Wysłanie 

zapytań ofertowych do firm (Marta Wrzosek). 

 

Podpisy członków zarządu: 

Julia Pawłowska 

Monika Urbaniak 

Kamila Kulesza 

 

Protokołowała: Kamila Kulesza 

 

 

 


