
Protokół z Zebrania Zarządu PTBI w dniu 04.01.2017.

Zebranie odbyło się w dnia. 04.01.2017, w formie wideokonferencji pomiędzy Poznaniem, 
Warszawą, Gliwicami i Toruniem, początek o godzinie 12:00.

Obecni:
1. Witold Rudnicki 
2. Wiesław Nowak 
3. Marta Szachniuk
4. Aleksandra Gruca
5. Bartosz Wilczyński

Zebranie odbyło się w w kilku etapach w związku z pewnymi trudnościami techniczno 
logistycznymi. W przypadku niedostępności poszczególnych członków zarządu, zostało to 
odnotowane w nawiasach przy każdym z punktów porządku obrad.

Zebranie przebiegało wg następującego porządku obrad:
1. Omówienie porządku obrad i ustalenie sposobu konferencji (M. Szachniuk musiała 

przenieść się do innego budynku, aby skorzystać z wideo konferencji, W. Nowak korzystał 
z „mostka” telefonicznego, w związku z czym miał łączność głosową, ale nie wideo)

2. Omówienie sytuacji organizacji konferencji BIT w Toruniu 22-24 czerwca 2017. Główne 
ustalenia dotyczyły uruchomienia strony www konferencji przy wykorzystaniu 
infrastruktury PTBI sprawdzonej już podczas zjazdu w Białymstoku. Ustalono, że po 
niewielkich modyfikacjach, strona BIT 2017 może być uruchomiona w ciągu najbliższych 
tygodni.  (M. Szachniuk nieobecna z powodu zmiany siedziby)

3. Ukonstytuowanie zarządu na nową kadencję w składzie wynikającym z wyniku wyborów 
podczas ostatniego walnego zebrania członków PTBI:
 Witold Rudnicki - prezes,
 Wiesław Nowak – wiceprezes,
 Marta Szachniuk – wiceprezes,
 Aleksandra Gruca – skarbnik,
 Bartosz Wilczyński – sekretarz.
Przydział funkcji został zaproponowany przez W. Rudnickiego i przyjęty przez głosowanie 
jawne przy 5 głosach „za”.

4. Omówienie sytuacji finansowej Towarzystwa na rozpoczęcie nowej kadencji. Skarbnik, A. 
Gruca zreferowała sytuację Towarzystwa jako dobrą, mimo nieznacznie ujemnego wyniku 
finansowego za rok 2016, związanego z drastycznym zmniejszeniem dotacji Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Omówiono kwestię aktualizacji danych KRS Towarzystwa w związku ze zmianami w 
nowej kadencji na lata 2017-19. Postanowiono, że dokumenty do KRS zostaną 
przygotowane przez Prezesa i Sekretarza w następnym tygodniu.

6. Omówienie wysiłków zespołu roboczego pod kierownictwem W. Rudnickiego, 
zmierzających do przystąpienia Polski do Europejskiego konsorcjum Elixir. Odbyła się 
rozmowa prezesa z J. Bujnickim i wyklarowała się strategia zbudowania konsorcjum 
świadczącego usługi bioinformatyczne opartego na kilku grupach „wiodących” przy 
możliwości dołączania grup wspierających. Sprawę dalej będzie pilotował prezes wraz z 
zespołem roboczym.

7. Omówienie przez W. Rudnickiego wysiłków związanych z wnioskiem o przyznanie 
nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów dla prof. Andrzeja Kolińskiego. Oprócz 



wniosku PTBI, rezenzowanego przez prof. Zielenkiewicza złożony będzie wniosek przez 
prof. Bujnickiego i prof. Błażewicza, którzy są uprawnieni jako członkowie PAN. 

8. Omówiono sytuację związaną z konkursem na najlepsze prace doktorskie z bioinformatyki. 
Po omówieniu zmian w regulaminie przegłosowano ogłoszenie konkursu. Głosowanie 
jawne, przy 5 głosach „za”

9. Ustalono przybliżony harmonogram zebrań zarządu na rok 2017:
◦ w 3.  lub 4. tygodniu kwietnia, w formie telekonferencji, dokładna data do ustalenia w 

marcu
◦ pierwszego dnia konferencji BIT, 22. czerwca, w Toruniu (osobiście)
◦ podczas Sympozjum PTBI w Uniejowie we wrześniu 2017 (osobiście)

10. Przedyskutowano strategię ubiegania się o organizację konferencji ECCB w Poznaniu. 
Postanowiono, że B. Wilczyński skontaktuje się z przewodniczącym komitetu sterującego 
ECCB w celu wstępnego zgłoszenia kandydatury Poznania.

11. M. Szachniuk zreferowała stan organizacji X zjazdu PTBI i sympozjum w Uniejowie. (W. 
Nowak nieobecny ze względu na inne obowiązki i trudności z utrzymaniem tak długiego 
połączenia telefonicznego).


