Toruń, 16.04.2015
Protokół z posiedzenia zarządu PTBI
Data posiedzenia: 16.04.2015,
Miejsce: Toruń
uczestnicy: Witold Rudnicki, Marta Szachniuk, Wiesław Nowak, Aleksandra Gruca, Małgorzata Kotulska
Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu
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Program posiedzenia
Informacja organizatora nt. BIT 2015
Sprawy organizacji Zjazdu PTBI w Lublinie
Afiliacja PTBI przy ISCB
Bioinformatorek nr 12
Konkursy PTBI na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Przebieg posiedzenia
Informacja organizatora BIT 2015
Wiesław Nowak przedstawił podsumowanie organizacji BIT'15. Na konferencję zgłosiło się ok. 50 osób. Na liczbę
uczestników mógł wpłynąć RECOMB. Wstępne szacunki finansowe wykazują lekką nadwyżkę wpływów nad
wydatkami.
W ciągu 2 tyg. od zakończenia konferencji należy przygotować sprawozdanie do MNiSW z dofinansowania DUN.
Sprawy organizacji zjazdu PTBI w Lublinie
a. Należy zaproponować wykładowców keynote na sesje bioinformatyczne. Preferowani będą wykładowcy
dotychczas niezwiązani z PTBI.
b. Został powołany Komitet Organizacyjny Zjazdu. Ze względu na brak lokalnych organizatorów ze strony PTBI,
do komitetu powołany został Zarząd PTBI.
c. Zaproponowane i przegłosowane zostało powołanie Rady Studentów i Doktorantów przy zarządzie PTBI. Rada
zostanie włączona w przygotowania Zjazdu w Lublinie, możliwe jest zorganizowanie przez nich własnej sesji.
d. Strona Zjazdu PTBI będzie oparta na szablonach z poprzednich Zjazdów, które zostaną przekazane obecnemu
administratorowi strony PTBI.
e. Należy jak najszybciej wpisać na stronę PTBI termin zjazdu i wysłać pierwszą informację członkom PTBI,
poprzez Facebooka.
f. Obecnie szacowany koszt uczestnictwa w Zjeździe to 300 zł dla studenta i 400 zł dla normalnego uczestnika,
bez hotelu. Członkostwo w PTBI obniża stawkę podstawową o 50 zł, natomiast późna rejestracja podnosi o 50
zł.
g. Należy rozwijać aktywność informacyjną PTBI, zwiększając rozpoznawalność naszych zjazdów i konferencji.
Reklamy w różnych serwisach informacyjnych, zachęcanie naszych członków o informowania o naszych
konferencjach różnych polskich i zagranicznych współpracowników
h. Rozważana była propozycja P. Formanowicza, żeby umożliwić studentom publikowanie artykułów
konferencyjnych w czasopiśmie Biotechnologia. Propozycja została opcjonalnie przyjęta jako opcja do wyboru,
jednak wymaga dokładniejszego uzgodnienia warunków z komitetem redakcyjnym czasopisma.
Afiliacja PTBI przy ISCB
a. PTBI jest aktualnie afiliowane przy ISCB z obniżoną składką. Jednak jest to rozwiązanie krótkotrwałe, składka
standardowa jest zbyt wysoka dla budżetu PTBI . Utrzymanie naszej afiliacji bez opłaty wymaga co najmniej
10 członków PTBI, którzy są jednocześnie aktywnymi członkami ISCB.
b. Aby zwiększyć aktywność członków PTBI w ISCB, zarząd PTBI podjął uchwałę o zwolnieniu naszych
członków z opłaty składki PTBI, jeśli wykażą, że zapłacili składkę ISCB.
Bioinformatorek nr 12
Bioinformatorek jest planowany na koniec maja, tak żeby zawierał informacje z RECOMBu 2015 oraz z BITu 2015 oraz
reklamował zjazd w Lublinie. Do końca maja oczekiwane są materiały do publikacji.
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Konkursy PTBI na najlepszą pracę doktorską i magisterską
a. Brak zgody MNiSW na dofinansowanie nagród z dotacji DUN. W tym roku zwiększenie nagród będzie
finansowane całkowicie z funduszu PTBI.
b. Mała liczba prac doktorskich zgłaszanych na konkurs.

6.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.
a. Skarbnik PTBI - A. Gruca przedstawiła sprawozdania finansowe PTBI do Urzędu Skarbowego za lata 2013 i
2014. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez Zarząd.
b. Poprawki do sprawozdania z dotacji DUN zostały naniesione przez A. Grucę i wysłane do MNiSW.

