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Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
Zebranie odbyło się w dniu 29. maja 2020 roku i poruszone zostały następujące kwestie:
1. Przyznane granty Doskonała Nauka
Omówienie możliwości podpisania umów na granty przyznane na realizację BIT oraz
Sympozjum w 2020 roku. Bartek Wilczyński poinformował, że jest możliwość podpisania
umów w tym roku a realizacja grantów w roku 2021 zarówno dla BIT jak i Sympozjum.
Dokumenty przygotowane przez Ministerstwo zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu
przez e-PUAP.
2. Realizacja BIT 2020
Z uwagi na rozwijającą się pandemię, BIT w roku 2020 jest odwołany. Z inicjatywy
Wiesława Nowaka realizowane będzie naukowe wydarzenie online BFV - "Bioinformatics
fights SARS-CoV-2 and other viruses". Omówienie kalendarza organizacyjnego wydarzenia i
aktualizacji strony internetowej wydarzenia.
3. Organizacja Sympozjum PTBI
Omówienie perspektyw organizacji Sympozjum w 2020 roku. Michał Dąbrowski przedstawił
stanowisko organizatorów i omówił trudności dotyczące realizacji wydarzenia z uwagi na
pandemię. W imieniu organizatorów przedstawił propozycję przeniesienia Sympozjum na
kolejny rok 15-17.09.2021 co zostało zaakceptowane przez Zarząd. Uzgodniono, że o
zmianie terminu Sympozjum, członkowie PTBI zostaną poinformowani w mailu przez
Bartka Wilczyńskiego, Prezesa PTBI.
4. Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską
Uzgodniono, że z uwagi na odwołanie Sympozjum PTBI w 2020 roku, szczegółowa
informacja o laureatach konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską z bioinformatyki
obronioną w 2019 roku zostanie ogłoszona na stronie PTBI.
5. Jesienne Warsztaty PTBI
Michał Dąbrowski zaproponował, że zamiast Sympozjum, można przygotować warsztaty
naukowe w formie online. Dzięki wspólnej dyskusji w gronie Zarządu, ustalono, że podczas
takich warsztatów uczestnicy mogliby prezentować wyniki swoich prac naukowych w formie
plakatu. Plakat przez kilka minut byłby omawiany przez autora i dyskutowany. Uzgodniono,
że o tym pomyśle członkowie PTBI dowiedzą się od Barta Wilczyńskiego, z maila
informującego o odwołaniu Sympozjum. Zbieranie abstraktów ustalono na wrzesień a samo
wydarzenie na listopad. Organizacyjnie warsztaty będzie spinała grupa osób z IPI, która
miała organizować Sympozjum PTBI.
6. Walne zebranie PTBI w roku 2020

Bartek Wilczyński podniósł temat możliwości organizacji walnego zebrania PTBI w dobie
pandemii. Przedyskutowano jaką formę mogłoby mieć takie zebranie, czy możliwe będzie
przegłosowanie ewentualnych zmian w statucie PTBI, czy dopuszczane jest głosowanie przez
aklamację oraz jaka potrzebna byłaby infrastruktura informatyczna, aby przeprowadzone
głosowania były ważne z punktu formalnego.
7. Gadżety PTBI
Krótko omówiono jaką liczbę jakiego typu rzeczy chcielibyśmy mieć z nadrukiem logo
PTBI, aby służyły nam za nagrody/gadżety reklamowe. Uzgodniono, że pomimo braku
organizacji Sympozjum, gadżety powinny być zakupione we wrześniu 2020 roku.
8. Konto bankowe PTBI
Paweł Łabaj przedstawił efekty konsultacji z bankami w ramach założenia tam nowego konta
połączonego z usługami księgowymi. Uzgodniono, że równolegle z poszukiwaniem konta z
usługą księgową, Paweł poszuka oddzielnej firmy księgowej, która zgodzi się rozliczać PTBI
ze szczególnym uwzględnieniem całorocznego rozliczenia.

