
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 30.09.2011 r. 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 w dniu 30 września 2011 roku w budynku Domu Gościnnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Przegorzały, ul. Jodłowa 13 w Krakowie.  

W zabraniu wzięli udział członkowie obecnego Zarządu PTBI: Janusz Bujnicki – prezes, Wiesław 

Nowak – wiceprezes, Marta Szachniuk – wiceprezes, Witold Rudnicki – skarbnik, Aleksandra Gruca – 

sekretarz. 

 

W trakcie zebrania: 

1. Omówiono i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania (referująca: A. Gruca) 

2. Omówiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2.10.2010 –

01.10.2011 (referujący: W. Rudnicki, M. Bujnicki). Szczegółowo przedyskutowano  

i zatwierdzono sprawozdanie z merytorycznej działalności oraz cześć finansową sprawozdania. 

W ramach omawiania cześć finansowej podsumowano wydatki poniesione w 2010 roku oraz 

planowany wynik finansowy  na zakończenie 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

znajduje się w załączniku 1. do niniejszego protokołu 

3. Omówiono aktualną liczbę członków PTBI oraz bieżące wpływy  ze składek (referujący:  

W. Rudnicki). Ustalono, iż do końca czerwca W. Rudnicki prześle informacje na temat 

aktualnej liczby członków PTBI oraz dane jaki jest stan wpływów ze składek. Obecnie liczba 

członków Stowarzyszenia wynosi 135 osób, w tym 100 członków ma aktualnie uregulowane 

składki.  

4. Przedyskutowano dalsze plany Zarządu dotyczące organizacji przyszłych konferencji  

(referujący: J. Bujnicki): 

 BIT (2012): BIT ma być konferencją „merytoryczną” Stowarzyszenia. Optymalna liczba 

uczestników konferencji to około 100 osób – liczbę tę udało się osiągnąć w tym roku.  

Zdaniem Zarządu, w tegorocznej edycji konferencji za mało było wykładów prowadzonych 

przez zagranicznych gości. W przyszłości planuje się, aby liczba zaproszonych wykładów 

była trochę mniejsza, ale w zamian zostanie zaproszonych więcej osób z zagranicy (idealnie 

stosunek wykładowców polskich do zagranicznych powinien wynosić 1/2). Dodatkowo, 

zostanie przewidziana możliwość przesyłania własnych abstraktów do prezentacji, które 

będą przedstawiane w ramach konferencji  (dotyczyć to będzie osób z tytułem naukowym 

doktora). Z uwagi na dużą liczbę plakatów jaka była w tym roku, dla przyszłej edycji 

przygotowana zostanie osobna sala na ich wystawienie. 

 SocBIN (2013): Przewidywana liczba uczestników konferencji SocBIN to około 120 osób. 

Założono, że uczestnicy konferencji będą mogli wybierać: pomiędzy pełnym pakietem 

zawierającym pobyt w hotelu, a pakietem składającym się tylko z  uczestnictwa  

w konferencji. Konieczne jest znalezienie sponsorów. Przedyskutowano możliwe terminy 

organizacji konferencji oraz ramy czasowe. Planuje się następujące rozplanowanie 

konferencji w czasie: trzy pełne dni wykładów, rozłożone w następujący sposób: ½ dnia (po 

lunchu), dwa pełne dni, ½ dnia (do lunchu). Uzgodniono, że w terminie najbliższego 

SocBINu, który odbędzie się w Sztokholmie w czerwcu 2012, musi być już przygotowana 

strona konferencji, a także potwierdzenie przyjazdu od części zaproszonych wykładowców. 

Podkreślono, iż do czerwca pozostało już mało czasu i w obecnej chwili najistotniejsze jest 



ustalenie dokładnej daty konferencji – odbędzie się to w najbliższym czasie w porozumieniu 

z komitetem SocBINu. W. Nowak zauważył, iż w Toruniu co roku wiosną odbywa się 

festiwal ProBaltica, który mógłby być dodatkową  atrakcją dla uczestników konferencji, tak 

więc dobrze by było, żeby konferencja odbyła się w tym czasie. W. Nowak zobowiązał się, 

że w ciągu najbliższego tygodnia dowie się w jakim terminie odbywać się będzie festiwal 

ProBaltica w roku 2013.  

W kwestii merytorycznej: zarząd SocBINu zajmuje się organizacją konferencji od strony 

naukowej – proponuje przewodniczących sesji, którzy następnie proponują wykładowców 

wybieranych metodą głosowania. PTBI jako organizator może również zaproponować 

wykładowców. Zdecydowano, iż na Walnym Zebraniu uczestnicy zostaną zapytani, kogo 

chcieliby posłuchać jako wykładowców  na SocBINie 

 Przyszłe zjazdy PTBi: tegoroczna formuła warsztatów, w trakcie których przeprowadzony 

został wykład inauguracyjny jest bardzo dobra. W związku z tym na przyszłość powinno 

odbywać się więcej takich zapraszanych wykładowców. Zarząd chciałby, żeby w każdym 

dniu warsztatów odbył się jeden wykład. Z uwagi na kwestie finansowe oraz organizacyjne 

najlepiej, żeby to byli lokalni naukowcy. W kolejnych edycjach warsztatów zostanie 

również zmieniona organizacja sesji plakatowej. Proponuje się następujące zmiany: 

zlikwidowanie sesji plakatowej w pierwszym dniu lub nieformalna sesja plakatowa po 

wcześniejszej kolacji. Z uwagi na fakt, iż członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć  

w sesji plakatowej, zebranie Zarządu powinno być organizowane w innym terminie. 

Zaplanowano, iż alternatywne warianty zostaną omówione na jutrzejszym Walnym 

Zebraniu. Zaproponowano, aby w przyszłości  każdy prezenter miał również swój poster na 

temat przedstawianej pracy. Z uwagi na fakt, iż część uczestników wyjeżdża zaraz po 

prezentacji, postanowiono aby w przyszłości przesunąć zjazd tak, aby nie zajmował całego 

weekendu. Planuje się, aby zjazd rozpoczynał się w czwartek (po lunchu) i kończył w 

sobotę (do lunchu). Dobrym pomysłem jest również rozszerzenie zjazdu o zajęcia 

integracyjne dla doktorantów. Organizacją zajęć integracyjnych zajmowaliby się doktoranci 

z ośrodka naukowego, który jest organizatorem zjazdu. Zdecydowano iż w przyszłości 

zostanie zmieniona nazwa dla części naukowej (obecnie warsztaty) organizowanej  

w ramach zjazdów PTBi. Zaproponowano, aby w przyszłości słowo warsztaty występujące 

w nazwie zamieniono na sympozjum – ułatwi to pozyskiwanie dodatkowych środków 

finansowych na organizację. 

5. Ustalono i zaakceptowano porządek obrad Walego Zebrania: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 

6. Zatwierdzenie rocznego planu finansowego na rok 2012. 

7. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki. 

8. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki. 

9. Propozycje zmiany struktury Zjazdu PTBi. 



10. Planowana organizacja konferencji SocBiN 2013, dyskusja, propozycje speakerów. 

11. Dyskusja na temat postulowanych kierunków działań PTBI. 

12. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2012 r. 

13. Wolne wnioski z ostatniej chwili. 

6. Przedyskutowano plan finansowy na rok 2012.  

7. W. Nowak przedstawił propozycję nowego numeru Bioinformatorka, który ukaże się  

w najbliższym czasie. 


