Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 27.02.2012 r.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 12:30 w dniu 30 września 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. Omówiono aktualną liczbę członków PTBI oraz bieżące wpływy ze składek (referujący: W.
Rudnicki). W najbliższym czasie W. Rudnicki prześle informacje na temat aktualnej liczby
członków PTBI oraz jaki jest stan wpływów ze składek. Do końca marca uruchomiony zostanie
program monitorujący płatności składek, a także automat przypominający członkom PTBI
o niezapłaconych składkach.
3. Omówiono stan finansów PTBI po zamknięciu budżetu za rok 2011 (referujący W. Rudnicki).
W. Rudnicki przedstawił roboczą wersję sprawozdania finansowego za rok 2011,
w przygotowaniu jest bilans. Obecnie na koncie PTBI znajduje się kwota 31,5 tyś. Zarząd
stwierdził, że sytuacja finansowa PTBI jest dobra, nadwyżka zostanie przeznaczona jako
rezerwa na organizację przyszłorocznej konferencji SocBIN.
4. Omówiono sprawy związane z organizacją najbliższej konferencji BIT w 2012 roku (referujący
W. Nowak). Ustalono datę konferencji BIT na 27 – 29 września 2012 roku. Konferencja
odbędzie się na Wydziale Fizyki UMK, w tym samym miejscu, w którym odbyła się w zeszłym
roku. Omówiono potencjalnych wykładowców, których można zaprosić – W. Nowak
przedstawił propozycję 30 gości. W tym roku PTBI uzyskało dotację z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. W ramach tej
dotacji 12000 PLN może zostać przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji
konferencji BIT. W. Nowak skontaktuje się z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
i ustali dokładne na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki finansowe z dotacji, a także
dowie się w jaki sposób rozliczać wydatki. Planuje się pokrycie zakwaterowania oraz przelotu
dla sześciu wykładowców zagranicznych (pełne pokrycie kosztów przyjazdu na konferencję)
oraz częściowe pokrycie zakwaterowania dla zaproszonych wykładowców z Polski. Dzięki
dotacji możliwe będzie obniżenie opłaty konferencyjnej dla młodych naukowców. Wartość
kwoty o jaką zostanie obniżona opłata konferencyjna zostanie określona po dokładniejszym
zaplanowaniu budżetu konferencji, który w najbliższym czasie przedstawi W. Nowak. Ustalono
skład Komitetu Programowego. Zadaniem Komitetu w najbliższym czasie będzie
przedyskutowanie oraz ostateczne ustalenie listy zaproszonych wykładowców. Wstępnie
omówiono budżet konferencji i ustalono opłaty. W niedługim czasie w Internecie pojawi się
strona informacyjna konferencji.

5. Omówiono przeznaczenie środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie działań PTBI - "Wniosek o finansowanie
działalności wspierającej naukę" (referujący M. Szachniuk i W. Rudnicki) W ramach dotacji
przyznane zostały następujące kwoty:
• 12000 PLN - wsparcie organizacji konferencji BIT,
• 11000 PLN - wsparcie organizacji Sympozjum Bioinformatyki i V Zjazdu PTBI,
• 4800 PLN – dofinansowanie do nagrody za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny bioinformatyki,
• 2600 PLN – dofinansowanie do nagrody za najlepszą pracę magisterską
z dziedziny bioinformatyki..
Szczegółowe ustalenia związane z rozdysponowywaniem środków z dotacji na organizację
konferencji BIT znajdują w punkcie 4 niniejszego sprawozdania. Ustalenia związane
z rozdysponowywaniem środków na organizację Sympozjum oraz V Zjazdu PTBI omówiono
w punkcie 6 niniejszego sprawozdania. Przeznaczenie środków na dotacje do nagród za
najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie bioinformatyki
przedstawiono w punkcie 7.
6. Omówiono przeznaczenie środków z dotacji na organizację Sympozjum Bioinformatyki i V
Zjazdu PTBI (referujący J. Bujnicki). Dotacja zostanie wykorzystana w celu obniżenia opłat
konferencyjnych, a także na sfinansowanie nagrody za najlepszy plakat. Opłata konferencyjna
zostanie obniżona o 100 PLN dla pierwszych 80-ciu studentów prezentujących plakat.
Ustalono, że nagroda za najlepszy plakat wyniesie 1000 PLN brutto. Środki z dotacji zostaną
również wykorzystane dla dofinansowania przyjazdu członków komisji konkursowej.
7. Omówiono przeznaczenie środków z dotacji na dofinansowanie konkursów na najlepszą pracę
magisterską oraz na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki (referujący J. Bujnicki). Dzięki
dotacji możliwe jest podniesienie nagród dla uczestników konkursu. Nagroda dla autora
najlepszej pracy doktorskiej będzie wynosiła 6000 PLN (brutto), a nagrody dla najlepszych prac
magisterskich: 2000 PLN dla zwycięzcy i po 1000 PLN dla dwóch wyróżnień. Część środków
finansowych zostanie przeznaczona na wydruk plakatów promujących konkursy PTBI.
Przygotowaniem plakatów zajmie się A. Gruca.
W obecnej edycji konkursu przewodniczącym komisji konkursowej na najlepszą pracę
doktorską w dziedzinie bioinformatyki zostanie W. Nowak. Nie zmienia się skład komisji
konkursowej na najlepszą pracę magisterską. W związku z tegorocznym przesunięciem terminu
Zjazdu PTBI, przesunięty zostaje również termin nadsyłania prac konkursowych. Ostateczna
data zakończenia przyjmowania zgłoszeń prac konkursowych została ustalona na 15 marca br.
8. Przedyskutowano aplikację o dofinansowanie działalności PTBI w 2013 (referujący J.
Bujnicki). W szczególności dotacja na nowy rok powinna uwzględniać koszty konferencji
SocBIN.
9. Omówiono kwestie związane z organizacją konferencji SocBIN w 2013 roku (referujący
J. Bujnicki). W czerwcu 2012, na najbliższej konferencji organizowanej przez SocBIN w
Sztokholmie, ma byc zaprezentowana strona konferencji w roku 2013, w związku z tym do
czerwca 2012 musi zostać ustalona ostateczna data konferencji w Toruniu oraz powstać strona
internetowa i materiały reklamowe. W. Nowak ma przesłać jak najszybciej (do końca marca) J.

Bujnickiemu możliwe terminy w okresie kwiecień – czerwiec 2013, spośród których Rada
SocBiN dokona wyboru. Następnie zostanie przygotowany program konferencji, wybrani
zaproszeni goście oraz zostanie zaproponowany budżet. Przedyskutowano możliwe lokalizacje,
gdzie mogłaby się odbyć konferencja, w szczególności omówiono wady i zalety organizacji
konferencji w hotelu oraz organizacji konferencji na UMK. Zalety organizacji konferencji
w hotelu to wygoda dla gości, natomiast minusem jest zwykle gorzej wyposażona sala
konferencyjna. W. Nowak zauważył, że we wrześniu 2012 planowane jest otwarcie budowy
nowego centrum konferencyjnego UMK. Zdecydowano, że lokalizacja konferencji zostanie
ustalona po wybraniu daty konferencji przez Komitet Programowy SocBIN.
10. W. Nowak przedstawił propozycję nowego numeru Bioinformatorka.
11. Omówiono sprawy bieżące:
• pozytywnie rozpatrzono pięć nowych aplikacji o członkostwo w PTBI,
• w związku ze zmianą adresu siedziby ICM UW zmieniony zostanie adres siedziby
PTBI. Nowy adres PTBI będzie przypisany do siedziby prezesa PTBI i będzie mieścił
się na ul. Trojdena 4 w Warszawie (kod 02-109). Jednocześnie adres korespondencyjny
Towarzystwa będzie następujący:
Dr Witold Rudnicki, PTBI
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
Uniwersytet Warszawski
Prosta 69, Warszawa

