Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 26.05.2012
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 7.30 w budynku pensjonatu Via Stesa w Gdańsku,
na ulicy nad Jarem 53. 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 Zarządu (ref. A.
Gruca)
2. Omówiono aktualnie trwające Sympozjum oraz Zjazd Polskiego Towarzystwa
Bioinformatycznego. J. Bujnicki zauważył, że pomimo problemów
organizacyjnych jakie stwarzał hotel w trakcie przygotowań do Zjazdu, obecnie
organizacja jest na wysokim poziomie i nie ma żadnych problemów z przebiegiem
Sympozjum oraz Zjazdu.
3. J. Bujnicki poinformował, że pojawiła się sugestia od strony organizatorów
aktualnego Zjazdu, żeby zmienić nazwę na "Sympozjum Bioinformatyki i
Biologii Obliczeniowej". Być może zachęciłoby to do udziału w Sympozjum
osoby, które nie uważają się za bioinformatyków. Dyskusję nad zmianą nazwy
postanowiono przenieść na Walne Zgromadzenie PTBi.
4. Przedyskutowano sprawy związane z organizacją Zjazdu oraz Sympozjum PTBi
w 2013 roku (ref. J. Bujnicki). Lokalni organizatorzy aktualnego Zjazdu (B.
Wróbel) zaproponowali, aby członkiem komitetu organizacyjnego była zawsze
osoba, która organizowała poprzedni zjazd oraz osoba, która będzie organizatorem
następnego zjazdu. Pozwoli to uniknąć błędów wynikających z braku
doświadczenia u "jednorazowych" organizatorów. Przedyskutowano kwestie
organizacyjne, w szczególności omówiono możliwych zaproszonych
wykładowców. Ustalono, że pierwszeństwo w definiowaniu takiej listy powinna
mieć M. Kotulska, która będzie organizatorem Sympozjum oraz Zjazdu PTBI w
2013 roku.
5. Omówiono kwestie związane z organizacją Zjazdu oraz Sympozjum PTBi w 2014
roku (ref. J. Bujnicki). W ciągu ostatnich kilku tygodni J. Bujnicki rozmawiał z
przew. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). W trakcie rozmowy
padła propozycja, aby w 2014 roku zorganizować wspólny zjazd PTBi oraz
PTBioch. Dzięki temu polskie środowisko bioinformatyczne miałoby możliwość
nawiązania kontaktów oraz współpracy z polskim środowiskiem biochemicznym.
Dodatkowo, z uwagi na większą rangę imprezy, będzie możliwość zaproszenia
bardzo dobrych wykładowców. W takim wypadku w 2014 roku Zjazd oraz
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego odbyłyby się w terminie
9-12 września 2014 roku. J. Bujnicki zauważył, że PTBioch jest organizacją o
wiele większą niż PTBI oraz, że formuła zjazdu PTBioch jest również inna – są to
głównie sesje z udziałem zaproszonych gości. W związku z tym podczas rozmów
z organizatorami PTBioch należałoby uwzględnić konieczność organizacji

walnego zebrania członków oraz organizację odrębnej sesji bioinformatycznej.
Prawdopodobnie należałoby zaplanować sesje równoległe. Konieczne jest
również ustalenie zasad rozliczenia finansowego, gdyż PTBi jako towarzystwo
mniejsze nie dysponuje tak dużymi środkami finansowymi jak PTBioch.
Przedyskutowano możliwe formy pomagające w nawiązaniu współpracy
pomiędzy środowiskiem bioinformatyków oraz biochemików:
• panel okrągłego stołu, w trakcie którego obydwa środowiska mogłyby się
określić tematy współpracy
• "flash dating", formuła 5-cio minutowych spotkań multidyscyplinarnych
zainteresowanych osób z różnych środowisk.
Na samym końcu podkreślono, że tradycyjnie Sympozjum PTBi jest imprezą
organizowaną z myślą o studentach i nie należy całkowicie zmieniać formuły, a
jedynie ją zmodyfikować uwzględniając warunki wspólnego spotkania PTBi oraz
PTBioch.
6. Przedyskutowano sprawy z organizacją konferencji BIT 2012 (ref. J. Bujnicki, W.
Nowak). J. Bujnicki zwrócił uwagę na fakt, że konferencja BIT wyrosła z idei
kameralnych warsztatów, a obecnie jest dość dużym przedsięwzięciem.
Zasugerował możliwość „usamodzielnienia” rocznej konferencji PTBI i
oddzieleniu jej od warsztatów BIT. W. Nowak zauważył, że w tej sytuacji nie
byłoby możliwe organizowanie trzech konferencji PTBI w ciągu roku i należałoby
zmniejszyć ich częstotliwość. W. Nowak dodał, że obecna, dojrzała formuła BIT
wydaje się mu właściwa i nie uważa, żeby koniecznie było wprowadzanie zmian.
W. Nowak oraz J. Bujnicki ustalili, że w późniejszym czasie przedyskutują
kwestie związane z listą wykładowców, których należy zaprosić na konferencję
BIT 2012.
7. Omówiono kwestie związane z organizacją konferencji SocBIN (ref. J. Bujnicki).
W szczególności zdecydowano, że dyskusja na ten temat odbędzie się w trakcie
Walnego Zebrania członków PTBI. W najbliższy poniedziałek W. Nowak poda
ostateczny termin, w którym odbędzie się konferencja. Omówiono format
konferencji SocBIN. Konferencja rozpocznie się w środę po lunchu.
Zaproponowano, że proporcje prezentacji gości zaproszonych do prezentacji
wybranych z abstraktów mogą wynosić 1:1. Na każdy wykład zaproszony
przeznaczonych zostanie 35 min., a na prezentację wybraną ze zgłoszeń 25 min.
W dzień pierwszy odbędą się 2 sesje, w dzień drugi 3 sesje, a w dzień trzeci 4
sesje. W sobotę odbędą się warsztaty. 2/3 zaproszonych wykładowców powinno
pochodzić z krajów europejskich.
8. W. Rudnicki przedstawił aktualną sytuację finansową PTBI. W związku z tym, że
lokalni organizatorzy dofinansowali częściowo Zjazd i Sympozjum, oczekiwany
jest sukces finansowy konferencji. Bez dotacji wynik finansowy byłby “na zero”.
W związku z tym PTBI pokryje koszty zaproszonych wykładowców.
W. Rudnicki zauważył, że aktualna sytuacja finansowa PTBI jest bardzo
korzystna. Zdecydowano, że na Walnym Zebraniu PTBI członkowie powinni się
wypowiedzieć na temat tego, jakie inne formy działalności mogłyby być
wspierane przez PTBI.

9. W. Rudnicki zaproponował, żeby zatrudnić księgowego do obsługi finansowej
PTBI. Propozycja ta została poparta przez wszystkich członków Zarządu.
10. Omówiono aktualną liczbę członków PTBI (ref. W. Rudnicki) oraz kwestie
płacenia składek. Obecnie jest 150 członków PTBI, w tym około 120 członków
zapłaciło składki. W. Rudnicki przedstawił listę osób zalegających ze składkami.
Za tydzień wszystkim tym osobom zostanie wysłany mail przypominający. W
przypadku niezapłacenia składek do miesiąca, osoby te zostaną usunięte z PTBI.
Wszyscy członkowie Zarządu poparli ten postulat.
11. M. Szachniuk oraz J. Bujnicki zreferowali przebieg prac związanych z III
Konkursem PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Dziedziny Bioinformatyki oraz
IV Konkursem PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Bioinformatyki.
Zarząd PTBI chciałby szczególne podziękować przewodniczącym komisji
konkursowych: W. Nowakowi oraz P. Formanowiczowi za dostarczenie wyników.
Zauważono, że w trakcie konkursu na najlepszą pracę doktorską powtórzyła się
sytuacja, w której 2 prace uzyskały ten sam, najwyższy wynik. Poddano pod
głosowanie dwa rozwiązania, które można by zastosować w podobnych
przypadku w kolejnych konkursach:
a. “dogrywka”, w której spośród dwóch prac wybierana jest najlepsza,
b. podzielnie nagrody pomiędzy dwóch równorzędnych zwycięzców.
W wyniku głosowania (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) wybrano wariant „a”
(dogrywka). W. Nowak zaznaczył, że dla celów przyszłych konkursów należy
sformułować nowe ramowe założenia oceny prac doktorskich.
12. W. Nowak omówił kwestie związane z nowym Bioinformatorkiem. Ponownie
podkreślił, iż głównym problem jest brak jest informacji od członków polskiego
środowiska bioinformatycznego. Ustalono, że w kolejnych numerach
Bioinformatorka umieszczone zostaną autoprezentacje polskich grup
bioinformatycznych. Aby dać dobry przykład, na początku zaprezentowane
zostaną grupy badawcze członków Zarządu PTBI.
13. Omówiono sprawy bieżące. A. Gruca zaproponowała, aby wykupić usługę poczty
w domenie ptb.org.pl. Dzięki temu Zarząd będzie mieć pocztę w domenie
ptbi.org.pl. Będzie możliwe również zdefiniowanie kilku innych “funkcyjnych”
adresów pocztowych (m.in. dedykowane adresy dla konkursów oraz konferencji
organizowanych przez PTBI). Propozycja została poparta, sprawą wykupienia
poczty zajmie się W. Rudnicki.

