Protokół z Zebrania Zarządu PTBI
Zebranie odbyło się w dniu 8. grudnia 2017 o godzinie 12:00 w formie telekonferencji.
Obecni:
1. Witold Rudnicki
2. Wiesław Nowak
3. Aleksandra Gruca
4. Marta Szachniuk
5. Bartosz Wilczyński
Zebranie przebiegało wg następującego porządku obrad:
1. Omówienie porządku obrad
2. Nowa strona Towarzystwa i jej funkcjonowanie
3. Projekt umieszczenia na stronie www Toarzystwa informacji dla studentów bioinformatyki
poszukujących praktyk zawodowych
4. Projekt wykonania kalendarza PTBI na rok 2019
5. Raport z przygotowań do konferencji BIT 2018
6. Dyskusja nad przepływem informacji w sytuacji kontaktu ze strony potencjalnyh
ogłoszeniodawców
7. Sympozjum PTBI 2018 we Wrocławiu
8. Harmonogram konkursów na najlepsze prace mgr/dr w 2018 r.
9. Termin następnego zebrania zarządu
10. Sytuacja finansowa PTBI
Podczas dyskusji, podjęty został temat nowej struktury i wyglądu strony www towarzystwa.
Przedystkutowano obecny wygląd, uwzględniający zmiany zaplanowane przez zarząd w roku 2017.
Postanowiono uzupełnić informacje dostępne na stronie o archiwum konferencji organizowanych
przez PTBI w poprzednich latach. Dodatkowo, postanowiono wprowadzić na stronę www nową
podstronę zawierającą listę grup bioinformatycznych w Polsce, które są zainteresowane przyjęciem
(bez wynagrodzenia) studentów pragnących odbyć praktyki zawodowe wymagane na studiach I
stopnia. Prototyp takiej strony przygotuje B. Wilczyński.
Przedyskutowano projekt konkursu prac plastycznych o tematyce bioinformatycznej. Konkurs jest
planowany dla młodzieży szkolnej, a jedną z form nagrody jest wydrukowanie wyróżnionych prac
jako ilustracji w kalendarzu PTBI. Taki konkurs mógłby być organizowany regularnie, potencjalnie
przy wsparciu poprzez dotację na upowszechnianie nauki z Ministerstwa Nauki. Obecnie,
pilotażowo, zaplanowano przygotowanie konkursu w kilku miastach, na razie przy użyciu środków
własnych Towarzystwa. Organizacją konkursu zajmie się Marta Szachniuk, wraz z grupą studantów
bioinformatyki.
Przedyskutowano także stan przygotowań do konferencji BIT 18 w Toruniu. Obecnie trwa
zapraszanie mówców i rezerwacja sal/miejsc w hotelach. Niestety, okazało się, że w związku z
dużym zainteresowaniem, już w tej chwili nie ma miejsc w niektórych bardziej atrakcyjnych
cenowo lokalizacjach. Z drugiej strony udało się uzyskać dofinansowanie z UMK na wynajem sal.
Jeśli chodzi o przepływ informacji od potencjalnych ogłoszeniodawców ustalono procedurę, która
pozwala sekretarzowi, na umieszczanie ogłoszeń od niekomercyjnych ogłoszeniodawców
bezpośrednio na stronie www Towarzystwa oraz na koncie facebook PTBI.
Przedyskutowano także kalendarz konkursów na najlepsze prace bioinformatyczne (mgr i dr)
obronione w 2017. Ustalono, że ew. zmiany w regulaminach muszą zostać wprowadzone bardzo
szybko, aby móc opublikować ogłoszenia o konkursach jeszcze w styczniu 2018.
Przedyskutowano także sytuację finansową Towarzystwa po podsumowaniu X Zjazdu PTBI.
Niestety, wynik finansowy zjazdu jest także ujemny (-3040 PLN), co powoduje, że prognoza
wyniku finansowego na koniec roki 2017 uległa korekcie ujemnej do ok. 50 tyś PLN.

