
Sprawy omawiane na zabraniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 16.VI 
2008 oraz przyjęte wnioski: 

Zabranie Zarządu Towarzystwa odbyło się 16 czerwca 2008 w budynku Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, początek godz. 12:30. W zabraniu wzięli 
udział wszyscy członkowie Zarządu (Jerzy Tiuryn – prezes, Wiesław Nowak i Janusz Bujnicki – 
vice-prezesi, Witold Rudnicki – skarbnik oraz Marta Pasenkiewicz-Gierula – sekretarz). 

1. Plan 1A: wszyscy Członkowie Założyciele powinni zapisać się do Towarzystwa i zapłacić 
składki jak najszybciej (jest około 25 członków Założycieli). 

Plan 1B: Do końca roku, lub do I Zjazdu PTBI, przyjąć 80 członków – kandydata na członka 
musi poprzeć dwóch członków PTBI oraz zaakceptować Zarząd Towarzystwa. 

2. Na stronie www Towarzystwa zostanie umieszczona deklaracja członkowska w formacie *.doc. 

3. Rejestracja na I Zjazd będzie przez stronę www PTBI 

a. opłata uczestnictwa z Zjeździe: 400 zł dla członków, 450 normalna  

4. Omówienie szczegółów dotyczących strony www Towarzystwa: 

a. adres strony www PTBI: http://ptbi.org.pl/, 

b. adres mailowy członków Zarządu PTBI: ptbi@icm.edu.pl, 

c. nadzór techniczny nad stroną www PTBI sprawuje Janusz Mordarski (Kraków), 

d. na stronie www PTBI należy umieścić link do webmastera, 

e. jak najszybciej umieścić na stronie www informacje o I Zjeździe PTBI. 

5. Plan zebrań Zarządu PTBI: 4 razy w roku, w poniedziałki; najbliższe spotkanie w czasie Zjazdu 
(3-5 października) 3 X 2008,  

6. Walne Zebranie Towarzystwa odbędzie się w czasie Zjazdu, w sobotę 4. X wieczorem 

7. Uzgodnić z Komisją rewizyjną, czy przygotuje sprawozdanie już na I Zjazd, czy też dopiero po 
pierwszym roku istnienie Towarzystwa 

8. Przygotowanie Biuletynu Informacyjnego na I Zjazd; biuletyn będzie zawierał informacje o: (a) 
zawiązaniu się Towarzystwa, (b) odbytej konferencji Bioinformatics-2008 w Warszawie, (c) 
odbytych warsztatach BIT08 w Toruniu, (d) stronie www Towarzystwa, (e) następnym Zjeździe 
PTBI 

9. W czasie Zjazd będzie 6 2-godzinnych sesji – każda grupa przedstawi co najmniej jedną 
prezentację – referaty mogą być prezentowane jedynie przez doktorantów 

10. Rozważono następujące propozycje:  

a. czy zorganizować sesje plakatową na I Zjeździe? – nie  

b. czy wyróżnić najlepszą prezentację na I Zjeździe? – tak  

11. PTBI będzie się starać o dofinansowanie działalności z Rady Towarzystw Naukowych PAN 

12. Towarzystwo musi raz w roku złożyć sprawozdanie z działalności statutowej 

13. Zwrócić się z prośbą do członków Towarzystwa - kierowników grup badawczych by 
przygotowali informacje o swoich badaniach bioinformatycznych – do umieszczenia na stronie 
www lub w Bioinformatorku 
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a. czy na stronie www umieszczać informacje o realizowanych przez członków 
Towarzystwach grantach bioinformatycznych – trudno jest wydobyć taką informację 
ponieważ m. in. część bioinformatyczna może stanowić fragment większego projektu 
grantowego  
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