Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 27.12.2012
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 12.30 i przeprowadzone zostało w formie telekonferencji.
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 kwestie aktualizacji listy członków PTBi oraz aktualnego stanu wniesionych wpłat
składek. W. Rudnicki obecnie zajmuje się kwestią rozliczania dotacji z Ministerstwa oraz
dostarczeniem zaległej dokumentacji do Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu tych spraw
W. Rudnicki zajmie się aktualizacją listy członków. Informacja o stanie aktualnym zostanie
przesłana do członków Zarządu do 14 stycznia.
2. W. Rudnicki podsumował aktualny stan budżetu PTBi. Sympozjum PTBi w Gdańsku
zakończyło się finansowym sukcesem. Konferencja BIT 2012 nie jest do końca rozliczona, ale
prawdopodobnie się zbilansuje. W. Rudnicki zauważył, że PTBi nie zwróciło jeszcze części
kosztów, szczególnie delegatom od J. Bujnickiego. J. Bujnicki zobowiązał się, że na początku
stycznia prześle notę obciążeniową dla PTBi tak, aby konferencja BIT 2012 została rozliczona
na początku przyszłego roku.
3. Omówiono kwestie przygotowań do organizacji konferencji SocBiN 2013. Obecnie trwa
zapraszanie wykładowców na poszczególne sesje. Jedynie sesja Arnego Elofssona jest już w
pełni obsadzona. J. Bujnicki czeka jeszcze na odpowiedź od jednej osoby. Nadal nie wiadomo
kto będzie uczestniczył w sesji prowadzonej przez W. Nowaka. J. Bujnicki w najbliższym
czasie zwoła zebranie przewodniczących wszystkich sesji tak, aby w połowie stycznia stworzyć
wstępny program konferencji. Brakuje też w tej chwili lokalnych organizatorów warsztatów,
które odbędą się pierwszego dnia konferencji. Kolejnym problemem, który uniemożliwia
rozpoczęcie reklamy konferencji jest brak informacji na temat miejsca, w którym się ona
odbędzie. W. Nowak wstrzymuje się z ostateczną rezerwacją sali z uwagi na to że dostępne w
tym czasie sale nie do końca spełniają wymagania dla sali konferencyjnej, a równocześnie
trwają rozmowy w kwestii ewentualnego wykorzystania sali na Wydziale Matematyki.
W. Nowak zobowiązał się, że do połowy stycznia zostanie podjęta ostateczna decyzja.
W. Bujnicki zwrócił się z prośbą do W. Nowaka i W. Rudnickiego aby w najbliższym czasie
spotkali się, omówili budżet konferencji i ustalili ostateczną wysokość opłaty konferencyjnej.
Ustalono iż w połowie stycznia rozpocznie się proces reklamy i ogłaszania informacji
o konferencji.
4. Dyskusję na temat przygotowań do Sympozjum PTBi we Wrocławiu przesunięto na następne
zebranie PTBi z uwagi na fakt iż J. Bujnicki musi się najpierw skontaktować z M. Kotulską.
5. Omówiono kwestie organizacji wspólnego zjazdu PTBi oraz PTBioch. Najbliższe spotkanie
organizacyjne w trakcie którego omawiany będzie program poszczególnych sesji ma odbyć się
10 stycznia. J. Bujnicki nie może w nim uczestniczyć. W zastępstwie delegatem PTBi na tym
spotkaniu będzie W. Rudnicki.
6. J. Bujnicki przekazał iż zakończyły się prace nad wspólnym z J. Tiurynem artykułem o
bioinfomatyce w Polsce. Niedawno artykuł został przesłany do redakcji PLOS Computational
Biology, obecnie autorzy czekają na odpowiedź od redaktorów. Przed wysłaniem artykuł został
przesłany do większości osób/grup badawczych, które zostały w nim wymienione.
W olbrzymiej większości przypadków artykuł spotkał się z pozytywnym przyjęciem, autorzy

otrzymali liczne sugerstie uzupełnienia danych (głównie bibliograficznych i osobowych), które
w większości udało sie wprowadzić.
7. Ustalono terminy spotkań Zarządu w przyszłym roku kalendarzowym. J. Bujnicki podkreślił, że
jest to ostatni rok działalności Zarządu PTBi w obecnym składzie. W przyszłym roku Zarząd
spotka się 4 razy: w lutym, w trakcie konferencji SocBiN, w czasie Sympozjum PTBi oraz na
wspólnym spotkaniu „nowego” i „starego” w grudniu 2013. Termin najbliższego spotkania
Zarządu ustalono wstępnie na 11 lutego na godzinę 13:00.
8. Omówiono kolejny numer Bioinformatorka. W. Nowak zapowiedział, iż nowy numer zostanie
wydany w połowie stycznia. J. Bujnicki zobowiązał wszystkich członków Zarządu PTBi do
przesłania do tego czasu jednostronicowego opisu działalności grup badawczych, których są
członkami.
9. Sprawy bieżące:
•

J. Bujnicki otrzymał nagrodę Ministra Nauki 2012 za wybitne osiągnięcia naukowe.
W imieniu pozostałych członków Zarządu PTBi gratulacje złożył W. Nowak.

