
Protokół z zebrania obecnego i nowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w 
dniu 15.12.2010 r. 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 12:00 w dniu 15 grudnia 2010 roku w budynku Wydziału 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2, Warszawa.  
W zabraniu wzięli udział członkowie obecnego Zarządu PTBI: Jerzy Tiuryn – prezes, Wiesław 
Nowak i Janusz Bujnicki – wiceprezesi, Witold Rudnicki – skarbnik, Marta Pasenkiewicz-Gierula 
– sekretarz 
oraz członkowie nowego Zarządu: Janusz Bujnicki – prezes, Marta Szachniuk – wiceprezes, 
Wiesław Nowak – wiceprezes, Witold Rudnicki – skarbnik, Aleksandra Gruca – sekretarz. 

W trakcie zebrania: 
1. Przekazano nowemu Zarządowi zadania do wykonania: 

a. zmiana adresu PTBI; 
b. zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna, 
adres; 
c. wymiana pieczątek; 
d. zmiana adresu i reprezentantów w banku (Janusz Bujnicki, Witold Rudnicki); 
e. umieszczenie na stronie www Towarzystwa informację o zmianie składu Zarządu od dnia 
1 stycznia 2011 r. 

2. Szczegółowo omówiono kwestię strony www PTBI. 
3. Następne zebranie Zarządu ustalono na 25 lutego 2011 r., wstępnie: godz. 12:00 w IIMCB, ul 

Trojdena 4, Warszawa. 
4. Przedyskutowano sprawę składek – stan wpływu składek będzie sprawdzany 4 razy w roku, 

równocześnie będą wysyłane ponaglenia do osób, które nie uiściły opłat. 
5. W. Rudnicki prowadzi bazę danych członków Towarzystwa. Ustępujący Prezes został 

zobowiązany do przesłania aktualnej listy członków PTBI do W. Rudnickiego. 
6. J. Bujnicki podjął sią napisania artykuł dotyczącego stanu bioinformatyki w Polsce do PLOS 

Computational Biology; 
7. Czasopismo Bioinformatorek: 

a. należy zamieszczać tam informacje o ciekawych konferencjach naukowych; 
b. podkreślono konieczność zaapelowania do członków PTBI o nadsyłanie informacji do 
Bioinformatorka; 

c. należy zamieścić tam artykuły prezentujące sylwetki osób nagrodzonych przez PTBI; 
d. należy zamieścić tam przegląd ośrodków pod względem nauczania bioinformatyki; 
e. bioinformacja, stypendia dla studentów – strona www dla studentów/doktorantów 

www.bioinformatyk.eu. 
8. Polska została zakwalifikowana przez ICB do najbogatszych krajów świata – opłata roczna 

wzrasta z 400 USD do 1000 USD. 
9. Kolejny Zjazd PTBI: 

a. Komitet Organizacyjny:  M. Markiewicz, A. Kruszyna, J. Mordarski, W. Rudnicki; 
b. Komitet Programowy: J. Bujnicki, W. Nowak, J. Tiuryn, K. Murzyn, M. Pasenkiewicz-

Gierula. 
10. Ustalenia już po wyjściu obecnego sekretarza PTBI (MPG): członkowie nowego Zarządu 

zobowiązali się do wykonania następujących zadań do 25 lutego 2011 r.: 
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a. przedstawienie prototypu nowej strony internetowej PTBI wraz z szablonami dla przyszłych 
konferencji  (Janusz Bujnicki); 

b. utworzenie i uruchomienie programu do automatycznego sprawdzania stanu opłat składek 
członkowskich i wysyłania przypomnień w razie opóźnienia w opłatach (Witek Rudnicki) 

c. przygotowanie nowego numeru Bioinformatorka (W. Nowak); 
d. wskazane też jest, aby organizatorzy IV Zjazdu PTBI przedstawili do 25 lutego wstępny 

program oraz kosztorys Zjazdu. 
11. Omówiono plany konferencji na najbliższe 3 lata (kadencja nowego Zarządu): 

a. 02-04. 06. 2011  BIT (Toruń, W. Nowak); 
b. 30.09-02.10. 2011 IV Zjazd PTBI (Kraków, M. Pasenkiewicz-Gierula); 
c. wiosna/lato 2012   V Zjazd PTBI (nad morzem? Zamiana terminu z BIT by zjazd 

nad morzem był przy sprzyjającej pogodzie); 
d. jesień 2012  BIT (Toruń, W. Nowak); 
e. wiosna 2013  BIT + SocBiN (Toruń, W. Nowak); 
f. jesień 2013  VI Zjazd PTBI (Wrocław lub Będlewo (taniej)?) i wybory 

nowego Zarządu PTBI 
12. J. Bujnicki zasugerował zorganizowanie wspólnego zjazdu "polskiej mafii krystalograficznej i 

polskiej mafii bioinformatycznej", a W. Nowak zaproponował, aby ten zjazd odbył się w 
ramach BIT (2012 lub 2013). 
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