Warszawa 2021-05-10 r.
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
Zebranie odbyło się w dniu 10 maja 2021 roku i poruszone zostały
następujące kwestie:
1. Honorowe członkostwo PTBI
Bartosz Wilczyński przedstawił aktualną listę podpisów. Z uwagi na
pandemię, zebranie podpisów okazało się dużo trudniejsze niż pierwotnie
założono. Ustalono, że zbieranie podpisów zostanie zakończone w
najbliższych tygodniach, uzgodniono do kogo jeszcze się zwrócimy z
prośbą o poparcie.
Marta Szachniuk przedstawiła ogólną koncepcję na statuetki i
zaprezentowała kilka zdjęć z pracami rzeźbiarki. Przedyskutowano dalszy
przebieg konsultacji z wykonawczynią statuetek.
2. Organizacja BIT i Sympozjum
Bartosz Wilczyński przedstawił stopień zaawansowania pracy nad
dokumentami do Ministerstwa. Ustalono, że termin przyszłorocznego BIT
zostanie ustalony z Wiesławem Nowakiem, natomiast z procedowaniem
dokumentów dla Sympozjum wstrzymamy się do czasu decyzji
Ministerstwa w sprawie BIT.
Michał Dąbrowski przedstawił, że jego zdaniem w IPI PAN z uwagi na
pandemię i wprowadzone obostrzenia nie ma warunków do
zorganizowania Sympozjum PTBI na miejscu. Uzgodniono, że
przygotowane zostanie wydarzenie naukowe online, którego organizacją
pokieruje Michał Dąbrowski. Z poszczególnych ośrodków naukowych,
zgłoszone zostały osoby do komitetu organizacyjnego. Przygotowana
Konferencja na wrzesień 2021 będzie tylko online.
3. Konkursy PTBI na prace dyplomowe z bioinformatyki
Marta Szachniuk poprosiła o wyjaśnienia czy konkursy rozstrzygnięte w
roku 2020 są już w pełni zakończone. Chodziło przede wszystkim o
weryfikację czy otrzymaliśmy streszczenia wymagane regulaminem
konkursu, czy zwycięzcy otrzymali nagrody?
Paweł Łabaj poinformował o przelewach a Michał Dąbrowski poinformował,
że gadżety PTBI zostały rozesłane do wszystkich zwycięzców.
Ustalono, że w kolejnych edycjach konkursów, o ile komisje konkursowe
wyrażą na to zgodę, nie będziemy wymagali pisemnego streszczenia a
jedynie wystąpienia na konferencji z prezentacją ustną co automatycznie
wymaga wcześniejszego złożenia abstraktu.
W kwestii konkursów z tego roku, należy się skontaktować z laureatami,
przypomnieć im do czego są zobowiązani, przygotować wcześniej
dyplomy.

Omówiony został kalendarz konkursów, kontakt z komisjami, które
procedują konkursy. Marta Szachniuk w dalszym ciągu będzie
koordynowała przebieg kolejnych konkursów.
4. Nadanie konkursowi imienia F. Binczyka
Aleksandra Gruca przedstawiła postęp prac nad opisem upamiętniającym
Franka. Omówiliśmy, jak technicznie przygotować stronę internetową,
gdzie umieścić poszczególne informacje. Celem jest, aby wszystkie prace
z tym związane zakończyć przed Jesienną Konferencją PTBI.

