
Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 27.09.2012

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 5. 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 (A. Gruca)

2. Omówiono organizację przyszłorocznego Zjazdu PTBi we Wrocławiu (J. Bujnicki). Ustalono, 
że należy zacząć rozmowy na temat budżetu. Jak najszybciej powinna powstać wstępna wersja 
strony Zjazdu oraz powinien się pojawić do niej link na stronie PTBi. Należy ogłosić wstępny 
program ramowy. W. Rudnicki zauważył, że nie jest  w komitecie organizacyjnym, mimo iż 
zgodnie  ze  wcześniejszym  ustaleniami  skarbnik  PTBi  powinien  być  członkiem  każdego 
komitetu organizacyjnego konferencji organizowanych przez PTBi. 

3. Omówiono kwestie organizacji zjazdu PTBi w 2014 roku w połączeniu z zjazdem PTBioch.  
J.  Bujnicki  zrelacjonował  przebieg  negocjacji  z  Zarządem PTBioch.  W ich  trakcie  podjęto 
następujące ustalenia:

• harmonogram sesji  będzie  tak  skonstruowany,  aby  uzyskać  maksymalną  ekspozycję 
prac  bioinformatyków dla  biologów.  Bioinformatycy  –  seniorzy  będą  zapraszani  do 
odpowiednich sesji tematycznych. 

• aby  bioinformatycy  byli  widoczni  i  nie  „rozpuścili  się”  całkowicie  w  sesjach 
ogólnobiologicznych.  PTBi  będzie  mieć  własną  całodniową  sesję.  Będzie  się  ona 
składać z wykładów młodych naukowców, wybranych z abstraktów. 

• sesje  szczególnie  insteresujące  dla  bioinformatyków (genomika,  proteomika itd.)  nie 
będą się ze sobą nakładać.

Cały zjazd będzie trwał 3 dni i obejmował 15 sesji. Opłaty będą wyższe niż w poprzednich 
latach. Członkowie PTBi będą mieć dodatkową zniżkę, finansowaną przez PTBi. Termin zjazdu 
do połowa września 2014, J. Bujnicki prześle dokładną informację. W. Nowak zauważył, że 
powinien  zostać  oddelegowany  odpowiedni  podkomitet,  który  zajmie  się  nadzorem  nad 
organizacją  naszej  sesji.  J.  Bujnicki  w tej  chwili  będzie  reprezentował  PTBi  na  zebraniach 
PTBioch  oraz  zorganizuje  komitet  programowy.  Niemniej  organizacja  Sympozjum PTBi  w 
2014 roku jest to sprawa dla przyszłego Zarządu PTBi. 

4. W. Nowak omówił  organizację  aktualnie  trwającej  konferencji  BIT 2012. Jest  około 80-ciu 
uczestników.  Podstawowe koszty  to  hotele  dla  zaproszonych wykładowców. Instytut  Fizyki 
UMK dołożył 6000 PLN, zostały również pokryte koszty materiałów reklamowych. W. Nowak 
zauważył, że istnieje ryzyko, że konferencja zbilansuje się na lekki minus. Na razie nie można 
podać dokładnej kwoty gdyż nie wszystkie koszty dojazdu zaproszonych wykładowców zostały 
rozliczone. 

5. Przedyskutowano kwestie organizacji konferencji SocBiN 2013, a w szczególności jej budżet. 
W.  Rudnicki  zaproponował,  żeby  cztery  noclegi  w  ramach  konferencji  uwzględnić  w  jej 
budżecie. J. Bujnicki oraz W. Nowak wyrazili swój sprzeciw. Ustalono, że odbędzie się 6 sesji.  
Omówiono kto będzie przewodniczącym poszczególnych sesji oraz określono ich tematykę. W. 
Nowak  oraz  J.  Bujnicki  będą  przewodniczyć  sesjom,  dodatkowo  będzie  dwóch 



przewodniczących z Polski oraz dwóch zza granicy. W ramach każdej sesji będzie 3 speakerów 
zaproszonych (1 z USA, 2 z Europy) oraz 3 osoby wybrane z abstraktów. Pierwszego dnia 
przed południem odbędą się warsztaty dla studentów. Pierwszego dnia odbędzie się również 
zaproszony wykład „keynote”. Sesje rozpoczynać się będą od godziny 10:00.

6. W.  Rudnicki  zrelacjonował  stan  aktualnych  finansów  PTBi.  Obecne  wyniki  finansowe  są 
bardzo  dobre.  M.  Szachniuk  zwróciła  uwagę,  że  z  końcem  roku  trzeba  będzie  złożyć 
sprawozdanie  finansowe i  najprawdopodobniej  będziemy musieli  oddać  część  niewydanych 
środków.

7. W. Rudnicki przestawił aktualną liczbę członków PTBi. Obecnie mamy około 140 członków. 
W ciągu dwóch tygodni zostanie do wszystkich członków przesłane przypomnienie o opłacie 
składek.

8. M.  Szachniuk  przedstawiła  wyniki  prac  nad  wnioskiem  o  dofinansowanie  działalności 
upowszechniającej  naukę  dla  PTBi  w  kolejnym  roku.  PTBi  będzie  występować  
o  dofinansowanie  organizacji  konferencji  SocBiN oraz  sympozjum PTBi.  Aplikacja  będzie 
uwzględniać  dopłaty  dla  młodych  naukowców,  którzy  będą  prezentować  swoje  prace. 
Szczegółowo omówiono budżety przyszłorocznej konferencji oraz sympozjum organizowanych 
przez PTBi oraz jaką część budżetu będzie stanowić planowana dotacja. Ustalono, że kwota o 
jaką ubiegać się będzie PTBi to 30000 PLN na organizację konferencji SocBiN oraz 4000 PLN 
na organizację Sympozjum PTBi. Kwoty zostały wpisane do ostatecznej wersji wniosku, która 
została wydrukowana i podpisana przez Prezesa Zarządu. 

9. Omówiono  organizację  konkursów  PTBi  na  najlepsze  prace  magisterską  oraz  doktorską  
z  dziedziny  bioinformatyki.  J.  Bujnicki  stwierdził,  że  za  regulamin  odpowiadają 
przewodniczący  poszczególnych  komisji  konkursowych.  Do  końca  października  powinny 
zostać ogłoszone konkursy. Przewodniczący komisji mogą przygotować regulamin.

10. Omówiono  numer  kolejnego  Bioinformatorka.  W.  Nowak  po  raz  kolejny  zaapelował  o 
przesyłanie informacji oraz artykułów, które mogłyby być opublikowane w Bioinformatorku.

11. Ustalono  termin  kolejnego  spotkania  Zarządu  PTBi.  Okazało  się  to  trudne  z  uwagi  na 
planowaną  nieobecność  A.  Grucy  w  drugiej  połowie  października  oraz  pierwszej  połowie 
listopada oraz nieobecność J. Bujnickiego w drugiej połowie listopada oraz pierwszej połowie 
grudnia. Zgodnie ze statutem, spotkanie powinno odbyć się do końca roku 2012. Ustalono, że w 
ostateczności spotkanie odbędzie się zdalnie w trybie telekonferencji.

12. Omówiono sprawy bieżące. 

• J.  Bujnicki  zrelacjonował  stan  prac  nad  wspólnym  z  J.  Tiurynem  artykułem  na  temat 
bioinformatyki w Polsce. Artykuł ten będzie złożony do publikacji wPLoS Computational 
Biology.

• W. Nowak podniósł kwestie rozszerzenia funkcjonalności aktualnej strony BIT o system 
rejestracji uczestników konferencji. 

• A.  Gruca  rozpoczęła  dyskusję  o  możliwości  wydawania  doniesień  konferencyjnych 
(„proceedings”)  w  ramach  Sympozjum  BIT.  Wniosek  z  całej  dyskusji  był  taki,  że 
oczekiwania dotyczące publikacji oraz ich ocena w dziedzinie informatyki oraz biologii jest 
tak różna,  że najlepiej pozostawić dotychczasową formułę.  Uczestnicy Sympozjum mają 
możliwość publikacji  swoich wyników w wybranych przez siebie czasopismach oraz na 
innych konferencjach i nie należy im nic narzucać.


