Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 11.02.2013 r.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 13:15 w dniu 11 lutego 2013 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 (referujący J. Bujnicki)
2. W. Rudnicki przekazał informacje o aktualnej liczbie członków PTBI. Po akcji
mailingowej, przypominającej o niezapłaconych składach, pozostało 158 członków PTBI.
W najbliższym czasie z dużym prawdopodobieństwem z listy tej zostanie skreślonych
około 10-ciu osób, które nie opłaciły składki za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W. Rudnicki omówił aktualny stan finansów PTBI. Część pieniędzy została została
zdeponowana na lokatach bankowych. Obecna nadwyżka finansowa będzie stanowić
bufor bezpieczeństwa dla organizowanej w najbliższym czasie konferencji SocBIN. W
dniu dzisiejszym zostanie również otworzony rachunek w Euro z myślą o wpłatach
zagranicznych uczestników konferencji SocBIN. Cały czas trwają również starania o
umożliwienia dokonywania płatności za uczestnictwo w konferencji za pomocą kart
kredytowych.
W. Rudnicki został poproszony o przygotowanie zbiorczego zestawienia jak zmieniały się finanse
PTBI od początku powstania Towarzystwa. Zestawienie takie zostanie przedstawione na
najbliższym Zjeździe PTBI jako podsumowanie ostatnich dwóch kadencji zarządów PTBI.
4. M. Szachniuk przekazała informacje o aktualnym statusie wniosku o dofinansowanie
działalności nauki. Wnioski są już ocenione, decyzja o ewentualnym przyznaniu lub nie
finansowania zostanie ogłoszona pod koniec lutego.
5. Omówiono aktualny stan prac nad organizacją konferencji SocBIN:
• W ostatnich dniach uaktualniony został "silnik strony" co pozwoli na lepsze
zarządzanie procesem rejestracji, a w szczególności nadzorowanie przesyłania
abstraktów.
• Odbyła się dyskusja nad wysokością opłat oraz ustalono ostateczne daty dla
zgłaszania abstraktów oraz wczesnej i standardowej rejestracji.
szczegółowo
program
naukowy
konferencji.
Większości
• Omówiono
przewodniczących sesji udało się skompletować listę zaproszonych wykładowców.
Obecnie największym problemem jest sesja Genomics/metagenomics , w której nie
ma ani jednego potwierdzonego wykładowcy. J. Bujnicki zwrócił uwagę , że na liście
zaproszonych wykładowców brakuje polskich nazwisk. W. Nowak stwierdził, że
możliwość zaproszenia wykładowców z zagranicy wzmacnia naukowo konferencję, a
polscy wykładowcy zostaną wybrani z nadesłanych abstraktów.
• W. Rudnicki zauważył, że nie została przesłana do zaproszonych wykładowców
informacja na temat limitów kwot do zwrotu za bilety lotnicze i dojazd. J. Bujnicki
prześle tę informacje w najbliższym czasie.
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W. Nowak jako ostateczne miejsce organizacji konferencji wybrał hotel Bulwar. Sala
konferencyjna hotelu Bulwar może pomieścić ~300 osób, nie dysponuje jednak
dużym ekranem. Zdecydowano iż w tej sytuacji zostaną wykorzystane dodatkowe
ekrany LCD umieszczone na bocznych ścianach, na których będą wyświetlane
prezentacje. Dla uczestników zarezerwowano część miejsc w hotelu Bulwar, w hotelu
B&B oraz w akademikach.
• W. Nowak omówił szczegółowo harmonogram konferencji. Ostateczne decyzje
organizacyjne zostaną podjęte po uzyskaniu informacji na temat wniosku DUN.
• Omówiono organizację warsztatów dla studentów w pierwszym dniu konferencji.
Ustalono, że odbędą się 4 dwugodzinne warsztaty. M. Szachniuk zadeklarowała iż
jeden z warsztatów poprowadzi Tomasz Żok z Instytutu Informatyki Politechniki
Poznańskiej (temat: BioJava for structural bioinformatics), A. Gruca zadeklarowała
że również z Instytutu Informatyki Politechniki Sląskiej jedna osoba poprowadzi
zajęcia. W ciągu najbliższych dni zostanie do członków PTBI rozesłana informacja o
możliwości poprowadzenia Warsztatów.
• Większość spraw organizacyjnych została domknięta, dlatego w najbliższym czasie
zostanie rozesłane oficjalne zaproszenie do rejestracji i przesyłania abstraktów.
Omówiono organizację Sympozjum oraz Zjazdu PTBI 2013. J. Bujnicki niedawno
kontaktował się z M. Kotulską i zaproponowany został skład Komitetu Programowego,
przekazany został również szablon strony internetowej. W. Rudnicki wyraził gotowość do
sfinalizowania umowy z centrum konferencyjnym. W trakcie zebrania do M. Kotulskiej
przesłane zostało zapytanie o aktualny stan prac.
J. Bujnicki oraz W. Rudnicki 18 stycznia 2013r. uczestniczyli w pracach Komitetu
Organizacyjnego i Programowego (tylko J. Bujnicki) zjazdu PTBioch 2014. W trakcie
spotkania Komitetu Programowego odbyła się dyskusja na temat zaproszonych
wykładowców. Jeszcze raz J. Bujnicki potwierdził, że PTBI chce zorganizowania
odrębnej sesji bioinformatycznej oraz umieszczenia prezentacji bioinformatyków na
sesjach biotechnologów. W trakcie spotkania Komitetu Organizacyjnego wybrano
zewnętrzną firmę. Ponieważ koszt uczestnictwa będzie wyższy niż w latach poprzednich,
istnieje możliwość dofinansowania przez PTBI uczestnictwa członków PTBI. Możliwe
będzie również uczestnictwo jednodniowe.
PTBI objęło patronat nad studencką konferencją Liczby-Komputery-Życie. Ustalono, że
PTBI powinna być reprezentowana na konferencji przez W. Rudnickiego, który mógłby
wygłosić wykład.
Zbliża się ostateczny termin przesyłania prac na konkursy na najlepszą pracę magisterską
oraz na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bioinformatyki obronione w 2012 roku. W
związku z tym w najbliższym czasie należy przesłać członkom PTBI przypomnienie o
możliwości uczestnictwa w konkursie.
W. Nowak przedstawił projekt najnowszego wydania Bioinformatorka, który został
szczegółowo omówiony.
J. Bujnicki otrzymał recenzję napisanego wspólnie z J. Tiurynem artykułu do PLoS
Computational Biology dotyczącego bioinformatyki w Polsce. W najbliższym czasie
zostaną uwzględnione sugestie recenzentów i artykuł będzie ponownie przesłany.
Kolejne spotkanie Zarządu PTBI odbędzie się w postaci telekonferencji 15 kwietnia

2013r o godzinie 11.30
13. Sprawy bieżące:
• W przyszłym roku M. Szachniuk wraz z P. Lukasiakiem będzie
współprzewodniczącą konferencji Mini EURO Conference on Computational
Biology, Bioinformatics and Medicine. Warto, aby PTBI zaangażowało się w jej
organizację. Ponieważ konferencja odbędzie się w kadencji następnego Zarządu decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta na walnym zebraniu członków PTBI
bądź też przez następny Zarząd.
• Pozytywnie rozpatrzono jeden nowy wniosek o członkostwo w PTBI.

