
Protokół z Zebrania Zarządu PTBI w dniu 11.05.2017.

Zebranie odbyło się w dnia. 11. maja 2017, w formie wideokonferencji pomiędzy  Warszawą, 
Gliwicami i Toruniem, początek o godzinie 14:00.

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

Zebranie odbyło się bez większych przeszkód i trwało do godziny 15:30.

Zebranie przebiegało wg następującego porządku obrad:
1. Omówienie porządku obrad
2. Dyskusja stanu finansów Towarzystwa w związku z bieżącymi wpłatami członkowskimi, 

wydatkami związanymi z organizacją konferencji BIT oraz informacjami o przyznaniu 
dotacji DUN z MNISW. Skarbnik A. Gruca zreferowała pokrótce sytuację, która nie 
odbiega od planów. Dokładniejszy raport dotyczący wpływów ze składek miała przedstawić 
drogą mailową przed kolejnym zebraniem zarządu w Toruniu.

3. Omówienie sytuacji organizacji konferencji BIT w Toruniu 22-24 czerwca 2017. W. 
Nowak zreferował stan przygotowań. Sytuacja rozwija się wg założonego planu. Ustaliła 
się lista wykładowców zaproszonych. Przedyskutowano możliwe sposoby rozreklamowania 
konferencji w szerszych niż zwykle środowiskach w związku z tematem przewodnim „data 
science”. Rozważano różne sposoby udzielania zniżek dla uczestników będących członkami 
PTBI (np. w związku z wystawianiem plakatu, jak na ISMB 2017), ale postanowiono w tej 
edycji nie zmieniać systemu zniżek. Omówiono wysiłki w kierunku podpisania umowy na 
współorganizację BIT 2017 pomiędzy UMK i PTBI.

4. Omówienie wysiłków zespołu roboczego pod kierownictwem W. Rudnickiego, 
zmierzających do przystąpienia Polski do Europejskiego konsorcjum Elixir. Odbyły się 
rozmowy prezesa z prof. Bujnickim, prof. Kolińskim i prof. Zielenkiewiczem. Dalsze 
spotkania są planowane.

5. Omówiono decyzję (opublikowaną na razie w portalu osf) dotyczącą przyznania środków 
DUN. Oczekujemy jeszcze wydania oficjalnej decyzji, ale przyznanie finansowania 
powinno umożliwić prowadzenie dotychczasowych działań oraz poszerzyć promocję 
konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poprzez artykuły w prasie 
popularno-naukowej.

6. Przedyskutowano propozycje zmian na stronie www towarzystwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem treści anglojęzycznych. Ustalono, że potrzebna jest krótka informacja o 
działalności PTBI po angielsku (ma ją przygotować sekretarz) oraz, że strony konferencji 
powinny umożliwiać łatwą rejestrację dla osób nie mówiących po polsku. Ustalono, że 
pierwsze zmiany mogą zostać wprowadzone jeszcze przed konferencją BIT 2017 i że 
zostanie udostępniona wersja próbna dla zarządu.

7. Potwierdzono przybliżony harmonogram zebrań zarządu na dalszą część roku 2017:
◦ pierwszego dnia konferencji BIT, 22. czerwca, w Toruniu (osobiście)
◦ podczas Sympozjum PTBI w Uniejowie we wrześniu 2017 (osobiście)

8. Przedyskutowano strategię ubiegania się o organizację konferencji ECCB w Poznaniu. 
Ustalono, że w związku z tym, że termin 2018 jest już zajęty (Ateny) a w 2019 konferencja 
jest łączona z ISMB, możliwe jest ubieganie się dopiero o ECCB 2020. W związku z 
nieobecnością M. Szachniuk, która reprezentuje w zarządzie środowisko poznańskie 
przełożono dalszą dyskusję na zebranie zarządu w czerwcu.

9. W związku z przyznaniem kilku grantów NCN dla członków PTBI ustalono, aby w 
przyszłych numerach bioinformatorka umieszczać informacje o takich grantach




