
Protokół z zebrania zarządu PTBI.

Zebranie odbyło się w piątek 22. Marca 2019 w godzinach 11:00 - 14:00 w formie telekonferencji. 

Oprócz członków zarządu w komplecie, w zebraniu brałł udział Paweł Łabaj, który jest 

organizatorem tegorocznego Zjazdu i Sympozjum PTBI w Krakowie.

1. Najpierw, przy udziale Pawła Łabaja omówiono sprawy związane z Sympozjum PTBI

1. lokalizacja w głównym gmachu Urzędu Miasta ana starym mieście, 

2. Rezerwacje pokojów dla zaproszonych mówców 

3. Kwestie sponsorów, w szczególności organizacja wystąpienia naukowego 

przedsawiciela firmy Ardigen, która jest sponsorem konferencji

4. Kwestie budżetowe – dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa w ramach 

programu “Krakowskie Konferencje Naukowe”

5. Podniesienie opłaty “late” o 50 PLN, przyjęte przez jednogłośne głosowanie Zarządu

Po omówieniu tematów związanych z Sympozjum, obrady kontynuowano bez udziału P. 

Łabaja.

2. Dotacja na Upowszechnianie Nauki (DUN) – w tym roku nie została nam przyznana. 

Podjęto decyzję, aby spróbować dowiedzieć się telefonicznie w MNiSW o powody tej 

decyzji.

3. Omówiono ostateczny bilans finansowy Towarszystwa za rok 2018. Jest on wyjątkowo 

udany (głównie dzięki dobremu wynikowi finansowemu konferencji), wyniósł ponad 39 tyś 

PLN za rok 2018, dzięki czemu obecne aktywa Towarzystwa przekraczają 80 tyś PLN

4. Omówiono potencjalnych kandydatów do organizacji Zjazdu I Sympozjum PTBI w 2020 

roku. Zarząd gremialnie popiera zorganizowanie Zjazdu w Warszawie, w siedzibie IPI PAN.

5. Ustalono, że na stronie Towarzystwa brakuje historycznych informacji o członkach 

założycielach Towarzystwa oraz o członkach Zarządów poprzednich kadencji. Podjęto 

decyzję, aby te braki uzupełnić

6. BiT – omówiono bieżące sprawy organizacyjne, listę potwierdzonych wykładowców, 

workshopów oraz kwestie cateringu podczas konferencji.

7. Konkursy na prace magisterskie i doktorskie – ustalono, że w tym roku, w związku z 

wyjątkowo dobrymi pracami zgłoszonymi do konkursu, Zarząd PTBI udzieli dodatkowych, 

poza-regulaminowych, wyróżnień, zgodnie z wolą komisji konkursowych.

8. Ustalono, że w tym roku do reprezentowania PTBI na bio-hackatonie w  Łodzi zarząd 

wydeleguje prezesa W. Rudnickiego.

9. Przedyskutowano kwestię trwających przypisań czasopism do dyscyplin naukowych 

MniSW. Zarząd postanowił wspierać naszych członków, A. Gambin I S. Deorowicza 

wszelkimi informacjami, które mogą im pomóc w przekonaniu komisji do uwzględnienia 

czasopism bioinformatycznych na listach w dyscyplinach informatycznych.


