
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 25.02.2011 r. 
 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 12:00 w dniu 25 lutego 2011 roku w budynku Międzynarodowego 
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul Ks. Trojdena, Warszawa. 
W zabraniu wzięli udział członkowie obecnego Zarządu PTBI: Janusz Bujnicki – prezes, Marta 
Szachniuk – wiceprezes, Wiesław Nowak – wiceprezes, Witold Rudnicki – skarbnik, Aleksandra Gruca 
– sekretarz. 
 

W trakcie zebrania: 
1. Omówiono i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania (referująca: A. Gruca) 
2. Przekazano członkom Zarządu raport z realizacji zdań finansowanych ze środków na 

działalność wspomagającą badania w roku 2010 (referujący: J. Bujnicki). Ustalono,  
że w raporcie należy podać informacje, iż kwota dotacji związanej z organizacją konferencji 
BIT 2010 w Toruniu przekazana została po zakończeniu konferencji. Szczegółowe omówienie 
raportu przełożono na koniec zebrania. 

3. Przedyskutowano sprawę możliwych aplikacji o dofinansowanie w 2011 roku (referujący:  
J. Bujnicki).  
• Ustalono, że PTBI będzie aplikować o dofinansowanie dla BIT 2011. 
• Przedyskutowano możliwość aplikacji o dofinansowanie dla Poznańskiej Letniej Szkoły 

Bioinformatyki. Decyzję uzależniono od dalszych rozmów z organizatorami Letniej Szkoły. 
• Przeanalizowano problem związany z aplikacją o dofinansowanie Warsztatów PTBI. 

Wniosek: dofinansowanie obejmuje organizację konferencji, trudno będzie uzyskać 
dofinansowanie na organizację Warsztatów. 

• Ustalono kwoty dofinansowania, o jakie będziemy aplikować: BIT: 8 000 PLN; Letnia 
Szkoła Bioinformatyki: 8 000 PLN; Zjazd PTBI: 14 000 PLN. 

• M. Szachniuk wraz z W. Nowakiem podjęli się przygotować wniosek o dofinansowanie na 
rok 2011. 

4. W. Nowak przedstawił propozycję nowego numeru Bioinformatorka. Omówiono ewentualne 
zmiany i poprawki. Ustalono, że J. Bujnicki napisze wstępniak. 

5. W. Rudnicki przedstawił aktualny stan wpływów ze składek. Prace związane z automatem 
wysyłającym przypomnienia o niezapłaconych składkach są w toku. Ustalono, że osoby 
zalegające ze składkami będą dostawały raz w miesiącu maila przypominającego. 

6. Omówiono projekt nowej strony PTBI (referujący: J. Bujnicki). W szczególności: 
• Ustalono, iż przywrócona zostanie pierwotna wersja kolorystyczna logo. 
• Przedyskutowano możliwość zamieszczenia na stronie formularza do przesyłania prac 

na konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki. Ostatecznie 
zrezygnowano z tej możliwości i ustalono, że prace konkursowe przesyłane będą 
bezpośrednio do członków komisji konkursowej. Przy okazji ustalono, iż warunkiem 
odbioru nagrody będzie kontakt laureata z członkami komisji w ustalonym czasie. 

• J. Bujnicki poinformował, że założył konto PTBI na portalu społecznościowym 
Facebook. 

• M. Szachniuk zaproponowała, żeby aktywność tablicy PTBI na portalu Facebook była 
powiązana z aktualnościami na stronie PTBI. 

• M. Szchniuk poszuka wśród swoich studentów osób, które mogłyby się zajmować 
administracją konta PTBI na portalu Facebook. 

7. W. Nowak przedstawił listę zaproszonych osób, które potwierdziły chęć wygłoszenia 
prezentacji  w ramach konferencji BIT. Przedyskutowano, kogo jeszcze można by zaprosić.  

8. Omówiono kwestię związane z organizacją kolejnego Zjazdu PTBI (referujący: J. Bujnicki): 



• Głównym organizatorem będzie M. Pasenkiewicz-Gierula (UJ). 
• Zjazd odbędzie się w Przegorzałach pod Krakowem w Domu Gościnnym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
• Prof. J. Jura z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego wygłosi zaproszony wykład. 
• Zaprezentowany został wstępny plan Zjazdu. 
• Ustalono, że w trakcie Zjazdu przewodniczący sesji powinni bardziej aktywnie stymulować 

dyskusję. 
9. Omówiono dalsze plany Zarządu dotyczące organizacji przyszłych konferencji (referujący:  

J. Bujnicki): 
• Zjazd PTBI (2012): J. Bujnicki skontaktuje się z potencjalnym organizatorem Zjazdu PTBI 

w 2012 roku z pytaniem czy podejmie się organizacji. Jeśli tak, to w 2012 roku BIT 
odbędzie się na początku października, a Zjazd na początku czerwca. 

• Konferencja „polskiej mafii krystalograficznej” (20 12) (referujący: J. Bujnicki): 
◦ J. Bujnicki kontaktował się z osobami, które potencjalnie mogłyby brać udział w takiej 

konferencji i uzyskał poparcie ze strony silnych ośrodków krystalograficznych. 
◦ Głównymi organizatorami będą MIBMiK oraz PAN. Zaproszeni zostaną również inni 

organizatorzy.  
◦ PTBI powinno włączyć się w organizację i mieć wpływ na plan konferencji.  
◦ Tematem konferencji będzie biologia strukturalna. 
◦ Planowany termin: 2012 rok. Konferencja odbędzie się w Warszawie. Dokładny termin 

oraz miejsce zostaną ustalone później 
• SocBIN (2013): PTBI podejmie się organizacji konferencji SocBIN w 2013 roku, która 

połączona będzie z BIT-em. Ustalono, że dla strony BITu udostępniony zostanie 
zunifikowany szablon strony PTBI. 

10. Przedyskutowano sprawy związane z konkursem na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z 
Bioinformatyki (referujący: J. Bujnicki). A. Koliński i P. Formanowicz dalej będą w komisji 
konkursowej. Deadline obecnej edycji został ustalony na 15.06.2011. Trzeba zwrócić uwagę na 
konieczność przesyłania danych osobowych przez uczestników. 

11. Omówiono program nauczania technik Bioinformatyk ZSA, który wcześniej został 
przedstawiony Zarządowi PTBI w celu uzyskania opinii (referujący: J. Bujnicki). Członkowie 
Zarządu zgodnie stwierdzili, że idea uczenia bioinformatyki jest słuszna, ale dość wątpliwa jest 
pozytywna odpowiedź na pytanie czy student szkoły średniej dysponuje odpowiednim zasobem 
wiedzy i narzędziami pozwalającymi na naukę bioinformatyki i jej zrozumienie. 
Bioinformatyka raczej powinna być nauczana na poziomie studiów wyższych. 

12. Omówiono sprawy bieżące: 
• W związku ze zmianą siedziby oraz władz PTBI należy wyrobić nową pieczątkę. 

Poprzednia pieczątka zaginęła. 
• Pod adresem ks. Trojdena 3 w Warszawie mieści się Polskie Towarzystwo Inżynierii 

Biomedycznej (PTIB), w związku z podobieństwem nazw pojawiły się problemy  
z dostarczaniem korespondencji. Członkowie Zarządu jednomyślnie zgodzili się, że prościej 
będzie przenieść siedzibę PTBI pod inny adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania, 
Uniwersytet Warszawski, al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa. Pod ww. adresem PTBI 
będzie reprezentowane przez W. Rudnickiego. 

13. J. Bujnicki oraz W. Rudnicki omówili szczegółowo raport z realizacji zadań finansowanych ze 
środków na działalność wspomagającą badania w roku 2010.   


