Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 06.01.2010.
Zebranie odbyło się w dniu 6. stycznia 2010 roku w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i
Mechaniki UW, ul. Banacha 2, Warszawa, początek godz. 13:00.
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).
W trakcie zebrania:
1. Ustalono termin warsztatów „BioInformatics in Torun - BIT10” na 10-12 czerwca 2010.
Zastanawiano się, kogo zaprosić do wygłoszenia wykładów.
2. Ustalono wstępnie termin najbliższego posiedzenia Zarządu PTBI na 14 kwietnia 2010,
godzina 13:30 oraz następnego na czwartek 10 czerwca 2010 wieczorem (w czasie BIT10).
3. Ustalono, że ponownie zostanie wysłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wniosek o dofinansowanie działalności Towarzystwa, m.in. Szkoły w Poznaniu, ale nie
konkursów na prace magisterskie i doktorskie.
4. Omówiono sytuację finansową PTBI – ogólnie jest dobra.
5. Omówiono zawartość następnego Bioinformatorka – nie ma na stronie II Zjazdu PTBI zdjęć,
które możnaby umieścić w Bioinformatorku.
6. Postanowiono, że informacja o konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną nie później
niż w 2009 roku będzie umieszczona na stronie www PTBI. Należy przypomnieć p. P.
Formanowiczowi o przygotowania zasad konkursu na pracę magisterską i doktorską.
7. Stwierdzono brak procedur umieszczania informacji na stronie www PTBI – p. T. Szczepińska
miała się zaangażować aktualizację strony.
8. Przedyskutowano, gdzie prowadzić obrady BIT10, czy w I. Matematyki UMK, czy w innym
miejscu. Ustalono, że na razie w dotychczasowym miejscu. Projekt, by powoli zwiększać liczbę
uczestników BIT-u – z obecnie 50 do 100, wtedy będzie konieczna zmiana miejsca obrad.
9. Omówiono możliwości przystąpienia PTBI do ISCB – wysokość opłaty rocznej wynosi $400.
Należy zebrać informacje, kto z członków PTBI jest już członkiem ISCB.
10. Ustalono, że informacja o celach PTBI i konferencjach bioinformatycznych powinna być na
stronie www Towarzystwa w języku angielskim. Informacje dotyczące wewnętrznych spraw
PTBI powinny być tylko w języku polskim.
11. Zaapelowano, aby na zjazdach i festiwalach reklamować PTBI.
12. Potwierdzono, że III Zjazd PTBI odbędzie się w dniach 1-3 października 2010 w Ustroniu.
Program do rejestracji „on-line” powinni udostępnić organizatorzy poprzedniego Zjazdu.
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