Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 21.05.2009.
Zebranie odbyło się w dniu 21. maja 2009 roku w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Chopina 5 – początek godz. 18:30
Obecni:
1. Janusz Bujnicki
2. Wiesław Nowak
3. Witold Rudnicki
4. Jerzy Tiuryn
5. Marta Pasenkiewicz-Gierula
W trakcie zebrania omówiono sprawy bieżące w następującej kolejności:
1. Strona www PTBI
2. Nowi członkowie
3. Zjazd PTBI
4. Sytuacja finansowa i dofinansowanie działalności
5. Jakiego typu informacje będą wysyłane do wszystkich członków Towarzystwa
6. Składki, procedura przypominania o terminach płatności
7. Ankieta statystyczna
8. Bioinformatorek – stan zaawansowania redakcyjnego
9. Logo Towarzystwa
10. Światowa sieć towarzystw bioinformatycznych
Ad. 1. Każdy członek Zarządu PTBI może sam lub za pośrednictwem administratora Janusza
Mordarskiego/sekretarza MPG umieścić informacje na stronie www Towarzystwa.
Ad. 2. Do PTBI zgłosiło się 7 nowych czlonków – wszyscy zostali przyjęci jednogłośnie. Należy
dopisać ich do listy członków.
Ad. 3. Przygotowania do zjazdu przebiegają bez zakłóceń. Jeśli okaże się, że liczba zgłoszonych do
końca maja (deadline) referatów jest niewielka, to termin zgłoszeń zostanie przedłużony o 2
tygodnie. Referaty będą prezentowane tylko przez doktorantów.
Ad. 4. Ustalono, którym z zaproszonych gości PTBI pokryje koszty hotelu i opłaty konferencyjnej.
Podsumowano wpływy z opłat konferencji BIT09 i innych źródeł. Wice-prezes J.B. na bieżąco
kontaktuje się z MNiSW odnośnie dofinansowania działalności Towarzystwa – w Ministerstwie nie
podjęto jeszcze decyzji.
Ad. 5. Rozsyłane do wszystkich będą informacje dotyczące konkursów, konferencji, propozycji
zatrudnienia lub pozycji post-doc, a także kolejne numery Bioinformatorka.
Ad. 6. Skarbnik W.R. opracuje procedurę automatycznego przypominania członkom o terminie
płacenia składek członkowskich. Na stronie www Towarzystwa znajdzie się informacja o
Instytucjach Wspierających; opłata roczna Instytucji wynosi minimum 3000.0 zł – ustaliliśmy na
wcześniejszym zebraniu, że składka członkowska w danym roku pracowników tych instytucji
będzie o 50% niższa. Zniżka składki członkowskiej pracowników Wydziału Matematyki UW, który
jest I. W. w tym roku, będzie, ze względów technicznych, obowiązywać w następnym roku.

Ad. 7. Wice-prezes W.N. wypełni Ankietę Statystyczną na brudno i przekaże prezesowi do
wypełnienia formy elektronicznej i podpisu.
Ad. 8. Prace nad nowym numerem Bioinformatorka są na ukończeniu – numer ukaże się do 15
czerwca 2009 r.
Ad. 9. Projekt logo PTBI został wybrany (nazwa zbioru z projektem: txt_bands.png) z prośbą do
autora, by dodał kolory – cyfry na czerwono, litery na czarno lub niebiesko.
Ad 10. Do sieci towarzystw mogą przystępować towarzystwa dopiero po dwóch latach od dnia
założenia.

