
Warszawa, 13.XII.2019

Protokół Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

Zebranie odbyło się w piątek 13.12.2019 o godzinie 11:00 w siedzibie Instytutu Podstaw

Informatyki PAN w Warszawie. W zebraniu brali udział następujący członkowie Zarządu:

- Witold Rudnicki,

- Marta Szachniuk,

- Bartosz Wilczyński,

- Wiesław Nowak (zdalnie w trybie telekonferencji).

Aleksandra Gruca nie mogła uczestniczyć z powodu innych zobowiązań w tym terminie. 

W  zebraniu  uczestniczyli  także  Paweł  Łabaj  i  Michał  J.  Dąbrowski,  nowo  wybrani

członkowie  Zarządu,  w charakterze  gości,  bez  prawa głosu.  Było  to  ostatnie  zebranie

Zarządu w tej kadencji.

Program zebrania był następujący:

1. Podsumowanie finansowe konferencji BiT

2. Podsumowanie  finansowe Sympozjum 

3. Sytuacja finansowa Towarzystwa

4. Oględziny budynku IPI PAN I możliwości organizacyjnych dla Sympozjum we 

wrześniu 2020

5. Omówienie proponowanych zmian w statucie PTBI dla ustanowienia członkostwa 

honorowego

6. Omówienie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu Doskonała 

nauka ministerstwa

7. Omówienie organizacji konferencji w roku 2020 (BIT  i Sympozjum PTBI)

W związku z nieobecnością Skarbniczki, omówienie kwestii finansowych było dość 
pobieżne, ale obie konferencje jeszcze nie były w 100 % zamknięte (część zwrotów 
kosztów była w realizacji), niemniej było jasne, że sytuacja konferencje sumarycznie w 
roku 2019 zamkną się z pozytywnym bilansem, co oznacza, że sytuacja finansowa 
Towarzystwa jest coraz lepsza.

Wszyscy obecni na zebraniu mieli możliwość zapoznania się z budynkiem IPI PAN, który 
będzię gościł Sympozjum w roku 2020. Jest to bardzo dobra baza (dwie sale wykładowe +
duże kuluary) aby Sympozjum w 2020 mogło odbyć się w dobrych warunkach. Rozważano
nawet organizację niektórych sesji jako równoległych.

Omówiono propozycje W. Rudnickiego dotyczące zmian w statucie dla ustanowienia 
członkostwa honorowego. Omówiono także uwagi do tych propozycji zgłoszone przez B. 
Wilczyńskiego i N. Dojera. Ustalono, że na tej podstawie zostanie przygotowana (przez B. 
Wilczyńskiego) ostateczna wersja tych propozycji i że zostanie ona zgłoszona pod 



głosowanie na dodatkowym Walnym zebraniu członków PTBI podczas konferencji BIT 20. 
Oprócz zmian w statucie zaproponowany został także regulamin przyznawania tej 
nagrody. W związku z tym, że wdrażać te ew. Zmiany będzie Zarząd nowej kadencji 
(rozpoczynającej się w 2020), jako odpowiedzialnego wyznaczono nowego Prezesa. 

Omówiono pokrótce także niedawno złożone wnioski o dofinansowanie w nowym 
programie MniSW pt “Doskonała Nauka”, w którym PTBI wnioskowało o dofinansowanie 
obu konferencji (BIT 20 i Sympozjum PTBI). Wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 
nieco ponad 20 tyś PLN, co powinno umożliwić organizację obu konferencji bez ryzyka 
deficytu. Natomiast budżety konferencji są tak wysacowane, aby nawet bez 
dofinansowania organizacja konferencji była możliwa.

Omówiono także plany konferencji BIT 20 i Sympozjum PTBI. Przyszłoroczny BIT ma 
odbywać się pod hasłem “Bioinformatics+multiomics=better health”, jak zwykle 
dyskutowane były kandydatury na zaproszonych gości i potencjalne tematy sesji. 
Omówiono także plany dot. Sympozjum: kandydatury zaproszonych wykładowców, budżet
i inne sprawy organizacyjne.

 


