Warszawa 2020-03-06 r.
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
Zebranie odbyło się w dniu 6. marca 2020 roku. Przed zebraniem, Prezes PTBI Bartosz
Wilczyński rozesłał członkom Zarządu agendę zebrania w celu jej uzgodnienia i uzupełnienia
oraz rozesłał dokument z proponowanymi zmianami w statucie PTBI, związanymi z
członkostwem honorowym oraz projekt regulaminu członkostwa honorowego.
Uzgodniony plan zebrania Zarządu:
1) Przygotowania do BIT20
2) Przygotowania do Sympozjum w IPI
3) Członkostwo honorowe
4) Kwestia współpracy z Ardigen
5) Archiwum dokumentów PTBI i nextcloud
6) Procedury zapisu do PTBI/nowy formularz/ rejestracja online
7) Zmiana księgowej i/lub konta bankowego
8) Gadżety PTBI - powinniśmy chyba w miarę szybko zdecydować co zamawiamy i w jakiej
liczbie
9) Wsparcie finansowe / gadżetowe dla warsztatów bioinformatycznych kół studenckich
(cykliczna impreza odbywająca się co roku w maju, zapoczątkowana przez Aleksandrę
Grucę)

W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu oraz dodatkowo punkt (3) został
omówiony w obecności Witolda Rudnickiego.
W trakcie omawiania poszczególnych tematów zwrócono szczególną uwagę na:
Ad.1) W celu usprawnienia organizacji BIT należy:
•
•
•
•

szybko otworzyć rejestrację
uzupełnić merytorycznie stronę
opracować plakat, który można użyć do rozpropagowania wydarzenia
przygotować listę osób zaproszonych / zaproszonych potwierdzonych

Ad.2) Michał Dąbrowski przedstawił plan i stan zaawansowania organizacji Sympozjum,
który został zaakceptowany przez Zarząd PTBI. Z uwagi na trzech potwierdzonych keynote,
na Sympozjum poszukiwać będziemy już tylko “invited speakers”.

Ad.3) Witold Rudnicki omówił regulamin honorowego członkostwa. Następnie Bartosz
Wilczyński przedstawił proponowane zmiany w Statucie PTBI będące następstwem
wprowadzenia honorowego członkostwa. Zaproponowane zmiany w Statucie PTBI jak
również regulamin zostały przedyskutowane. Ustalono, że w maju zostanie rozesłana
informacja do członków PTBI o walnym zebraniu podczas BIT. Przed zebraniem członkowie
PTBI otrzymają treść proponowanych zmian.
Bartosz Wilczyński zgodził się przygotować ostateczną wersją propozycji zmian w Statucie
PTBI oraz regulaminu nadania honorowego członkostwa na podstawie zgłoszonych uwag
podczas zebrania Zarządu PTBI.
Zarząd przyjął uchwałę nr 1/2020 o zwołaniu walnego zebrania podczas BIT w celu
ustanowienia członkostwa honorowego PTBI.
Ad.4) Paweł Łabaj przedstawił, że ze strony Ardigen nasze stowarzyszenie jest atrakcyjne ze
względu na łączenie w jedno środowisko różnych grup bioinformatycznych z całej Polski. Z
punktu widzenia Ardigen powinniśmy:
•
•
•

na stronie PTBI zamieścić mapę firm/grup bioinformatycznych
mieć bazę/mapę praktyk
firma jest zainteresowana, aby osoby z PTBI przyjmować do siebie na praktyki

Na tej podstawie ustalono, że:
•
•
•

przygotujemy konkurs na praktyki w Ardigen i osoby jakie odbędą praktyki w
Ardigen przygotują wystąpienie ustne na Sympozjum PTBI 2020 w Warszawie
zainteresujemy Ardigen praktykami w Poznaniu
Paweł Łabaj i Michał Dąbrowski spotkają się z Ardigen w Krakowie w celu
omówienia szczegółów współpracy i zaangażowania Ardigen w Sympozjum

Ad.5) Podczas kolejnego spotkania Zarządu Michał Dąbrowski przejmie archiwum PTBI,
które Bartosz Wilczyński zgromadził podczas ostatniej kadencji.
Bartosz Wilczyński przygotował NextCloud na którym znajdują się elektroniczne wersje
dokumentów PTBI; przygotował członkom Zarządu konta i objaśnił system logowania na
stronę oraz korzystania z aplikacji, która sama aktualizuje zmiany w chmurze.
Ad.6) Michał Dąbrowski przedstawił zakres wymaganych danych osobowych podczas
przystępowania do innych stowarzyszeń. Bartosz Wilczyński wyraził wątpliwość, że obecnie
wymagamy za dużo informacji. Powinniśmy się ograniczyć tylko do tego co jest nam
potrzebne w praktyce. Podjęto decyzję o konsultacji w tej sprawie z Radosławem Piliszkiem
administrującym stronę PTBI, aby jednocześnie zautomatyzować proces. Konsultacja z
Radosławem Piliszkiem ma się odbyć dopiero po zapłaceniu mu za jego pracę za rok 2019.
Podpisaniem umowy z Radosławem Piliszkiem i rozliczeniem jego pracy w 2019 zajmie się
Aleksandra Gruca. Potem omówi z nim zakres potrzebnych zmian w celu automatyzacji
procesu zapisywania się do PTBI. Michał Dąbrowski ma przygotować na BIT punkty
formularza do zapisu.

Zarząd przyjął uchwałę nr 2/2020 o przyjęciu do PTBI Pani Natalii Szulc, która złożyła
deklarację.
Ad.7) Paweł Łabaj omówił rozmowy jakie odbył z bankiem PKO BO oraz mBANK na temat
prowadzenia konta jak również opieki księgowej. Postanowiono, że dotychczasowe konto
PTBI zostanie przeniesione do mBANK ze względu na korzystniejsze warunki i możliwą
opiekę księgową. Paweł ma zweryfikować czy zmiana rachunku bankowego wiąże się ze
zmianą w KRS.
Ad.8) Przedyskutowano jakie gadżety konferencyjne mogłyby być praktyczne i w rezultacie
faktycznie używane w dniu codziennym przez nagrodzone osoby, co sprzyjałoby
rozpowszechnianiu informacji o PTBI. Zdecydowano o zakupie gadżetów za łączną kwotę
5000-10 000 zł.
•
•
•

~ 500 długopisów
~ 100-150 kubków
~100 bidonów

dodatkowo sprawdzona zostanie możliwość zamówienia sylikonowych pudełek na lunch oraz
kubków termicznych.
Ad.9) Ustalono, że PTBI dofinansuje udział w warsztatach w Poznaniu, dwóch osób z
kazdego ośrodka naukowego. Wysokość dofinansowania na dwie osoby wyniesie 300zł.

