Warszawa 2020-09-17 r.
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
Zebranie odbyło się w dniu 17. września 2020 roku i poruszone zostały następujące kwestie:
1. Obsługa księgowa/ bakowa dla PTBI
Aleksandra Gruca i Paweł Łabaj przedstawili wyniki swoich poszukiwań:
Obsługa księgowa:
- firmy odmawiają nam opieki księgowej, ponieważ jesteśmy nietypowym klientem, za małym
i o zbyt nieregularnych przychodach/wydatkach;
- koszt obsługi księgowej był dotychczas na poziomie 2000zł, obecnie zebrane propozycje są
na poziomie od 7000zł do 11000zł rocznie;
- podjęta zostanie jeszcze próba nawiązania kontaktu z zaprzyjaźnionymi biurami z inną formą
rozliczania, minimalna stała opłata oraz osobno płatny bilans roczny;
- sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego jakie należy przygotować do końca
września 2020 r. zostanie zlecone firmie zewnętrznej.
Obsługa bankowa:
- wybrany został mBank ze względu na niższe koszty obsługi niż dotychczas oraz optymalny
dostęp do konta przy ograniczonej biurokracji;
- Bartek Wilczyński przygotuje pełnomocnictwa tak aby Aleksandra i Paweł mogli założyć
nowe konto dla PTBI;
- jeżeli dojdzie do wzrostu kosztów stałych (księgowość, prowadzenie konta) zastanowimy się
w gronie Zarządu nad ewentualnym podniesieniem składki członkowskiej.
2. Realizacja gadżetów dla PTBI
Wybór kolorystyczny kubka ceramicznego oraz kubka termicznego.
3. Omówienie organizacji Walnego Zebrania PTBI
- z uwagi na to, że na wydział UW nie można przychodzić, Michał Dąbrowski zweryfikuje czy
Dyrekcja IPI wyrazi zgodę na organizację Walnego Zebrania PTBI w siedzibie IPI. Szacujemy, że
osobiście przyjdzie nie więcej niż 15 osób;
- ustalono termin zebrania na 26.11.2020 na godzinę 16.00 po zakończeniu Jesiennych
Warsztatów PTBI;
- walne odbędzie się w formie hybrydowej. Przygotowana zostanie lista uczestników, którzy
przyjadą do IPI oraz lista obecności podczas Walnego Zebrania;
- część członków Zarządu PTBI będzie uczestniczyła w Walnym Zebraniu w sposób zdalny, nie
ma obowiązku, aby cały Zarząd był osobiście na Walnym;
- podczas Walnego Zebrania należy zaplanować wybór członka komisji rewizyjnej.
Zaproponowano kandydaturę Aleksandry Świercz, która podczas ostatniego Walnego w 2019
roku, kandydowała do komisji;
- na około 10 listopada należy przygotować sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok
2019/2020.
4. Upamiętnienie Franciszka Binczyka

Profesor Małgorzata Kotulska, kilka dni po śmierci Franciszka zaproponowała, aby uczcić jego
pamięć . Zaproponowała, żeby nagroda za najlepszą pracę doktorską, przyznawana przez
PTBI, była imienia dra Franciszka Binczyka. Aleksandra Gruca opracuje życiorys Franka i
omówi tę kwestię z profesor Kotulską. Przygotuje laudację – charakterystykę Franka,
naukowe osiągnięcia. Z kwestią upamiętnienia Franciszka, nie będziemy się spieszyć.
Powstał równoległy pomysł, aby nagroda za najlepszą pracę magisterską była jego imienia z
uwagi na jego zaangażowanie w konała naukowe i pracę ze studentami.
5. Jesienne Warsztaty PTBI
Michał Dąbrowski opisał stopień zaawansowania przygotowań do Jesiennych Warsztatów
PTBI. Ustalono, że Bartek Wilczyński napisze maila w sprawie Warsztatów Jesiennych do
członków PTBI, potem ukarze się informacja na stronie oraz na FB. Terminarz i stopień
zaawansowania Warsztatów został przyjęty przez Zarząd.
6. Organizacja BIT 2021
Bartek Wilczyński skontaktuje się z Wiesławem Nowakiem, aby ustalić wstępny
harmonogram.
7. Konkursy PTBI na najlepsze prace dyplomowe: magisterską i doktorską
Marta Szachniuk przypomniała o potrzebie ogłoszenia konkursów na prace dyplomowe
organizowane przez PTBI. Ustalono, że Marta Szachniuk skontaktuje się z przewodniczącymi
komisji konkursowych, aby zaktualizować regulaminy. Michał Dąbrowski skontaktuje się z
laureatami zeszłorocznego konkursu, aby ich zaprosić na Jesienne Warsztaty.
8. Weryfikacja wpłat na konto PTBI
Aleksandra Gruca ma dostęp do obecnego konta PTBI, zweryfikuje wpłaty tak aby można było
ustalić liczbę członków, którzy mają opłacone składki i mogą wziąć udział w Walnym Zebraniu.

