
On-line, 07.12.2022 roku 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

MYKOLOGICZNEGO 

Zebranie odbyło się on-line o godz. 20.00 dnia 07.12.2022 r. W posiedzeniu udział wzięli 

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

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

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego: 

1. Kalendarze Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na rok 2023 ze zdjęciami 

grzybów przesłanymi przez uczestników konkursu fotograficznego organizowanego 

podczas Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego. 

2. Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego.  

3. Przystąpienie Towarzystwa do EMA (European Mycological Association).  

4. Założenie social mediów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. 

5. Organizacja kolejnej edycji konferencji MycoRiseUp! 2023 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 03.11.2022 r. dotyczące zmiany 

rozporządzenia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji 

przetworów grzybowych– Akt oczekujący.  

7. Patronaty. 

8. Projekt: „Przygotowanie operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku 

Narodowego”, dofinansowany z POIŚ i NFOŚiGW. 

9. Projekt: Cyfrowy Katalog Bioróżnorodności Polski- GRZYBY. 

10. Projekt: MYKOTEKA. 

11. Finanse PTMyk. 

 

Ad 1) Przygotowanie kalendarza ze zdjęciami uczestników konkursu fotograficznego 

(Sebastian Piskorski). Dodanie strony z patronami konferencji (Monika). Wydrukowanie i 

rozesłanie kalendarzy do członków PTMyk oraz uczestników Ogólnopolskiej Konferencji z 

okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, którzy zgłosili chęć posiadania 

kalendarza poprzez formularz wysłany drogą mailową (Monika).  



Ad 2) Umieszczenie sprawozdania z konferencji na stronie ptmyk.pl oraz rozesłanie do 

wszystkich sponsorów (Kamila). Wstawienie protokołu z Walnego Zgromadzenia 

Towarzystwa z dnia 28.09.2022 r. na stronę internetową (Julka). Poprawienie ISBN (Marlena 

Lembicz) i wgranie książki abstraktów do systemu cyfrowego Biblioteki Narodowej 

(Małgosia).   

Ad 3) Zgodnie z uchwałą przyjętą podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego w dniu 28.09.2022 r. przyłączenie PTMyk jako instytucji do European 

Mycological Association (Małgosia).  

Ad 4) Założenie konta PTMyk na Twitterze i Instagramie przy okazji kolejnej edycji 

konferencji MycoRiseUp! w 2023 r. 

Ad 5) Zaplanowanie spotkania z organizatorami konferencji, przedstawicielami Instytutu 

Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, w pierwszej połowie stycznia w celu przedyskutowania 

planów dotyczących konferencji. Udostępnienie pierwszego komunikatu do informacji 

publicznej w styczniu 2023 roku.  

Ad 6) Dyskusja dotycząca procedury opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów 

przez Zarząd PTMyk jako przedstawiciela Towarzystwa. Omówienie sytuacji wynikłej z 

braku przepływu informacji i zbyt pośpiesznej reakcji Zarządu na brzmienie oczekującego na 

przyjęcieaktu dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie grzybów dopuszczonych do 

obrotu lub produkcji przetworów grzybowych(w tym wysłanie przez Zarząd PTMyk wniosku 

do Ministerstwa Zdrowia i następnie jego wycofanie).  

Ad 7) Objęcie patronatem warsztatów z uczniami szkoły podstawowej w Łodzi w dniu 

02.12.2022 r. na wniosek Pani Anny Jasińskiej.  

Ad 8) Stan projektu Operat ochrony grzybów w Biebrzańskim Parku Narodowym - druga 

recenzja operatu i opinia BbPN, naniesienie poprawek i odesłanie dokumentu do 

Biebrzańskiego Parku Narodowego do dnia 19.12.2022 r. (Ania Kujawa i Małgosia). 

Ad 9) Stan projektu Cyfrowy Katalog Bioróżnorodności Polski _GRZYBY – wszystkie bazy 

przekazane do koordynatora - Pana Piotra Tykarskiego. Przygotowanie umów oraz 

wypłacenie środków dostępnych na koncie PTMyk wykonawcom do końca roku (Małgosia).  

Ad 10) Stan projektu Mykoteka – wystawienie umów dla wszystkich wykonawców projektu, 

którzy przesłali protokół odbioru realizacji zadań oraz wypłacenie honorariów do końca roku 

(Małgosia).   

Ad 11) Założenie wspólnego pliku z wydatkami i przychodami Towarzystwa w przyszłym 

roku (Małgosia, Monika). Monitoring wykorzystania i zbilansowania środków finansowych w 

projektach realizowanych przez PTMyk (Małgosia). Przygotowanie bilansu rocznego 



(Monika). 

 

Podpisy członków zarządu: 

Julia Pawłowska 

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 

Monika Urbaniak 

Kamila Kulesza 

 

Protokołowała: Kamila Kulesza 

 


