
Kraków, 19.IX.2019

Protokół Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

Zebranie odbyło się w czwartek 19.09.2019 o godzinie 18:00 w trakcie Sesji Plakatowej XII

Zjazdu PTBI w Krakowie. W zebraniu brali udział wszyscy członkowie Zarządu osobiście,

a także w części zebrania uczestniczył Paweł Łabaj, jako główny organizator konferencji w

Krakowie, aby przedstawić sytuację finansową Sympozjum.

Program zebrania był następujący:

1. Podsumowanie konferencji BiT

2. Sprawy bieżące Sympozjum 

3. Sytuacja finansowa

4. Dyskusja programowa, przygotowanie do Walnego Zebrania

5. Medale PTBI 

6. Sprawy z ostatniej chwili

Ad 1. Omówiono sytuację finansową zakończonej w czerwcu konferencji BIT. Konferencja 
cieszyła się dużą popularnością co przełożyło się na stosunkowo duże wpływy, co przy 
bardzo oszczędnych wydatkach (związanych z brakiem dotacji DUN w tym roku) pozwoliło
odnotować niewielki dodatni wynik finansowy konferencji. Naukowo konferencja także była
na bardzo dobrym poziomie, co dobrze wróży na dalsze lata.

Ad 2. Omówiono bieżące sprawy trwającego Sympozjum w Krakowie. W zasadzie, poza 
koniecznością organizacji jednego z wystąpień w formie telekonferencji w związku z 
nieobecnością jednej z wykładowczyń, organizacja Sympozjum przebiegała znakomicie. 
Mimo tego, że Sympozjum jeszcze się nie zakończyło, wszystko wskazywało na to, że 
wynik finansowy będzie dodatni, głównie dzięki temu, że Rada Miasta Krakowa 
użyczająca nam sali do obrad ostatecznie nie będzie pobierać opłat od PTBI.

Ad 3. W związku z poprzednimi punktami, dyskusja nt. Sytuacji finansowej była krótka – 
wszyscy zgodzili się ze sprawozdaniem Skarbniczki mówiącym o tym, że sytuacja 
finansowa uległa dalszej poprawie.

Ad 4. Krótko omówiono także plan walnego zebrania oraz kandydatury do Zarządu. 
Obecny prezes Rudnicki oraz v-ce prezes Nowak zadeklarowali chęć zakończenia prac w 
Zarządzie wraz z zakończeniem obecnej kadencji. Obecny Sekretarz Wilczyński 
zadeklarował chęć startu w wyborach na prezesa kolejnej kadencji. 

Ad 5. Przedyskutowano propozycję wysuniętą przez Prezesa Rudnickiego ustanowienia 
nagrody honorowej PTBI przyznawanej za 

1. Wybitny w skali międzynarodowej wkład w rozwój biologii obliczeniowej

2. Wybitny wkład w rozwój polskiego środowiska organizacyjnego



Podczas dyskusji, ustalono, że koniecznie trzeba tę sprawę przedyskutować na Walnym 
zebraniu, a nie ma dość czasu na przygotowanie medalu. Postanowiono projekt 
przekształcić w istniejącą w wielu towarzystwach instytucję członkostwa honorowego, i 
poddać sprawę głosowaniu na Walnym zebraniu. 

Ad 6. Pod koniec przedyskutowano także pomysł nagród dla osób z wyróżniającym się 

osiągnięciem (bardzo dobra praca w prestiżowym czasopiśmie, bardzo dobry serwis 

bioinfo używany w skali międzynarodowej, wysoko cytowany artykuł w dziedzinie itp.)  na 

Sympozjum lub na BiT, z oficjalnym wyróżnieniem “Nagroda PTBI za wybitne osiągnięcia 

naukowe”, z honorowym wyróznieniem np. “Złoty BioBit”. Pomysł ten ogólnie podobał się, 

ale stwierdzono, żeby odłożyć go nieco w czasie, aby najpierw dokończyć zmiany 

związane z członkostwem honorowym.



Załącznik 1.

Propozycja dotycząca nagrody naukowej (medalu) PTBI

1. Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ustanawia medal PTBI przyznawany za 

wybitny wkład w rozwój polskiej bioinformatyki. 

2. Medal może być przyznany w uznaniu zasług na polu naukowym oraz zasług w 

tworzeniu i integracji polskiej społeczności bioinformatycznej

3. Pierwszych trzech laureatów proponuje Zarząd PTBI i zatwierdza w głosowaniu 

Walne Zebranie Towarzystwa. 

4. Laureaci Medalu PTBI tworzą kapitułę Medalu. 

5. Kolejni laureaci wyłaniani są wspólnie przez Zarząd PTBI i Kapitułę Medalu w 

dwóch trybach:

1. Zarząd proponuje kandydatkę lub kandydata do wyróżnienia a Kapituła 

Medalu zatwierdza

2. Kapituła Medalu proponuje kandydatkę lub kandydata do wyróżnienia a 

Zarząd zatwierdza

6. Medal przyznawany w trybie opisanym w punkcie 5. może być przyznany nie więcej

niż jednej osobie rocznie, nie rzadziej niż jeden raz w jednej kadencji Zarządu. 

7. W wypadku laureatów wspomnianych w punkcie 3 Medal PTBI jest wręczany w 

czasie kolejnego sympozjum PTBI. 

8. Laureaci wyłonieni w trybie opisanym w punkcie 5 otrzymują Medal PTBI w czasie 

Sympozjum PTBI następującym po przyznaniu Medalu a Laureat wygłasza na nim 

zaproszony wykład (keynote). 

9. Laureat Medalu ma prawo

1. Używać tytułu honorowego “Medalista Polskiego Towarzystwa 

Bioinformatycznego” lub w wersji skróconej “Medalista PTBI”,

2. Brać udział w Sympozjum PTBI bez wnoszenia opłat rejestracyjnych.

3. (ewentualnie - brać udział w posiedzeniach Zarządu PTBI z głosem 

doradczym). 


