Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 15.04.2013
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. Obecnie: 130 członków opłaciło składki, 30 składek jest nie opłaconych. W. Rudnicki
prześle osobom zalegającym ze składkami przypomnienia.
2. Omówiono finanse PTBI z uwzględnieniem organizacji konferencji SocBIN:
•

W. Rudnicki przedstawił aktualne rozliczenie finansowe PTBI. Na chwilę obecną PTBI
może dopłacić do konferencji około 30tyś. PLN. W. Rudnicki oraz W. Nowak niezależnie
przygotowali symulację zakładającą że przyjadą wszystkie zarejestrowane osoby. Przy
założeniu skorzystania z dotacji na chwilę obecną konferencja się bezpieczne bilansuje.
Ponieważ pomiędzy obiema symulacjami występowały pewne rozbieżności, J. Bujnicki
poprosił aby W. Rudnicki z W. Nowakiem wspólnie przygotowali kosztorys.

•

Omówiono kwestie zniżek w opłatach konferencyjnych dla członków Zarządu oraz osób
prowadzących warsztaty, a także możliwość pokrycia kosztów noclegu. Uzgodniono, że
przynajmniej częściowo koszty opłat konferencyjnych powinny zostać pokryte. Decyzja, w
jakim stopniu udział osób prowadzących warsztaty będzie współfinansowany przez PTBI
zostanie podjęta w terminie późniejszym, gdy rozpoczną się płatności i symulacje będą
bardziej wiarygodne.

•

W. Bujnicki zaproponował aby po zakończeniu konferencji zrobić sondaż wśród
uczestników SocBIN. Pozwoli to zorientować się, w którą stronę powinna dalej pójść
organizacja konferencji. Do tego celu wykupione zostanie konto na jednym z komercyjnych
serwisów pozwalających na tworzenie i udostępnianie ankiet internetowych.

3. Omówiono kwestie organizacji Zjazdu oraz Sympozjum PTBI. J. Bujnicki jest w kontakcie
z M. Kotulską. W najbliższych dniach należy rozpocząć dyskusje o budżecie. J. Bujnicki
zauważył, że należy pamiętać o dacie ogłoszenia Walnego Zebrania.
4. Omówiono udział W. Rudnickiego w studenckiej konferencji Liczby-Komputery-Życie.
W. Rudnicki wygłosi tam wykład zaproszony oraz zabierze ze sobą plakat w celu
rozpropagowania PTBI w środowisku studenckim.
5. Podjęto dyskusję związaną z tym, czy dla konferencji BIT zostawić domenę bit.edu.pl, czy też
należy ją całkowicie przenieść na podstorny PTBI.
•

J. Bujnicki: PTBI powstało przez integrację różnych przedsięwzięć takich jak konferencja
BIT, warsztaty dla doktorantów oraz (częściowo) Letnia Szkoła Bioinformatyki. Moim
zdaniem z punktu widzenia wizerunkowego strony wszystkich konferencji powinny być
dostępne tylko przez strony PTBI.

•

W. Rudnicki: moim zdaniem kwestia pod jaką domeną będzie dostępna konferencja to
kwestia techniczna. Być może cała ta dyskusja nie jest konieczna.

•

W. Nowak: jak dotąd współpraca między organizatorami BIT a PTBI przebiega poprawnie.

Ale ważne są też lokalne ambicje środowiska
•

J. Bujnicki: pierwszy BIT był małą, lokalną konferencją. Od czasu jak BIT rozpoczął
współpracę z PTBI chciałem, aby PTBI miało własną, dojrzałą konferencje gdzie wykłady
mają osoby o co najmniej stopniu doktora. W. Nowak jako organizator konferencji chce aby
była mniejsza, bardziej lokalna. Być może trzeba sił zastanowić czy nie jest potrzebna
trzecia konferencja. Dwie rzeczy są bardzo istotne: należy docenić lokalnych organizatorów
oraz ważne aby konferencja była coroczna.

•

W. Nowak: rolę lokalnej konferencji pełni Zjazd i Sympozjum PTBI. Moim zdaniem
formuła, w której zapraszamy tylko szefów laboratoriów szybko się wyczerpie, bo liczba
osób, które można zaprosić jest ograniczona. Lokalne (polskie) środowisko jest niewielkie.
Z drugiej strony znaczenie konferencji jako siły integrującej środowisko z roku na rok jest
coraz słabsze (inaczej było 15 lat temu, gdy nie było możliwości kontaktu przez Internet).
Aby zapraszać ludzi z zagranicy trzeba mieć kontakty, środki oraz znajomości.

•

J. Bujnicki: chciałbym, aby BIT była konferencją gdzie połowa uczestników to goście
zagraniczni, a połowa to goście z Polski. Może w 2015 roku powinniśmy zrobić osoby
Zjazd PTBI, a BIT połączyć z kongresem PTBioch (tam zaprasza się dużo wykładowców).
Być może komponent seniorski przenieść na PTBIoch?

•

W. Nowak: nie wiem jak działa PTBIoch. Natomiast wiem jak działa Polskie Towarzystwo
Fizyczne. Kiedyś konferencje PTF były opiniotwórcze, teraz Towarzystwo jest w stanie
szczątkowym. Lepiej gdy spotyka się mniej osób, które są pasjonatami. Konferencja na 150
osób to zdecydowanie za dużo. To co możemy robić lokalnie to niewielkie konferencje.
Jeśli konferencje mają być duże to trzeba mieć wsparcie i kontakty środowiska z całej
Polski

•

W. Rudnicki: niestety, coraz mniej seniorów przyjeżdża na konferencje organizowane przez
PTBI

•

J. Bujnicki: seniorzy (szefowie laboratoriów, grup badawczych) nie przyjadą na konferencję
jeśli nie będą na niej mieć zaproszonego wykładu. Jeśli poziom konferencji będzie jak na
„standardowym” BIT, to szefowie grup nie będą przyjeżdżać.

•

W. Nowak: może jeśli zjazd PTBI jest poświęcony wyborom powinien mieć inną formą.
Np. byłoby to sympozjum z udziałem głównie seniorów

•

J. Bujnicki: świetna sugestia, żeby co 3 lata robić Zjazd, gdzie zapraszani są seniorzy. Może
też alternatywą jest organizowanie konferencji wspólnie z PTBIoch?

•

W. Nowak: jeśli chodzi o PTBIoch, to sprawdźmy jak się będzie układać współpraca
w 2014 roku

•

J. Bujnicki: nie zamkniemy teraz dyskusji. Moje zdanie po dotychczasowej wymianie
opinii: absolutnie popieram lokalne ambicje i zgadzam się, że lokalni działacze są „końmi
pociągowymi” działalności towarzystwa. Tym niemniej nadal jestem zwolennikiem
centralizacji i organizowania imprez PTBI przede wszystkim pod szyldem PTBI. Ale być
może trzeba dalej eksperymentować z formułą.

•

M. Szachnik: jestem za utrzymaniem domeny bit.edu.pl. Byłam tylko jeden raz na
konferencji BIT, ale podoba mi się, że jest to nieduża impreza. Nie ma sensu robić z tego
dużej konferencji. Podoba mi się również pomysł W. Nowaka, aby co kilka lat zapraszać
seniorów na Sympozjum PTBI

•

A. Gruca: trzeba pamiętać, że Zarząd PTBI się zmienia. Niekoniecznie następny będzie
działał tak intensywnie, więc należy doceniać lokalnych organizatorów, którzy z dużym
prawdopodobieństwem będą dbać o swoje „dziecko”. Popieram utrzymanie domeny
bit.edu.pl. Podoba mi się również propozycja W. Nowaka.

•

W. Rudnicki: Również popieram, aby ci kilka lat zapraszać seniorów.

•

J. Bujnicki: Podsumowując: w takim razie to PTBI powinno opłacić domenę. W trakcie
najbliższego Zebrania Walnego zaproponujemy formułę, aby raz na trzy lata na Sympozjum
PTBI zapraszani byli seniorzy. Najlepiej, żeby było to Sypozjum połączone z Walnym
Zebraniem poświęconym wyborom.

6. W. Rudnicki zwrócił uwagę, że PTBI się rozrasta. W zarządzie powinny być osoby
reprezentujące różne ośrodki. Być może należy się zastanowić czy nie zwiększyć liczby
członków Zarządu. Ustalono, że dyskusja na ten temat odbędzie się w innym terminie.
7. Ustalono termin kolejnego zebrania Zarządu. Odbędzie się ono w trakcie konferencji SocBIN
w czwartek rano, 27.06.2013 Dodatkowo kolejna telekonferencja odbędzie się 3.06.2013
o godzinie 10:00.

