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Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego 

Zebranie odbyło się w dniu 24. sierpnia 2021 roku i poruszone zostały następujące kwestie: 

1. Zawieszona funkcjonalność konta PayPal 
Aleksandra Gruca zweryfikowała informacje mailowe, które otrzymała z PayPal i na ich 
podstawie załączyła wymagane dokumenty oraz uczyniła Pawła Łabaja współwłaścicielem 
konta wraz z dotychczasowym właścicielem Witoldem Rudnickim. Uczynienie Pawła 
współwłaścicielem pozwoliło na weryfikację i uwierzytelnienie konta. Konto zostało 
odblokowane.  

2. Statuetki i dyplomy dla Honorowych członków PTBI 
Marta Szachniuk pozostaje w kontakcie z plastyczką, która przygotowuje statuetki. Przekazała 
informację, że do 10.09.2021 statuetki będą wykonane. Aby dyplomy dopasować do 
charakteru statuetek, Marta napisze do plastyczki prośbę o przesłanie 
rysunków/dokumentacji zdjęciowej przygotowywanej statuetki. Osoba szykująca statuetki nie 
podjęła się przygotowania dyplomów. Bartek Wilczyński poszuka firmy, która mogłaby 
przedstawić projekt i wykonać potrzebne dyplomy. 

3. Omówienie przygotowań i organizacji Jesiennej Konferencji PTBI 
Michał J. Dąbrowski przedstawił postępy w organizacji Konferencji. Na chwilę obecną 
powołany jest Komitet Organizacyjny i Programowy, przyjęto zgłoszenia do prezentacji w 
formie plakatu lub wystąpienia ustnego. Zgłoszone abstrakty zostały zrecenzowane i 
zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji. Poczynione szczegółowe działania 
organizacyjne zostały przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd. 
 
Dodatkowo ustalono, że: 
- Marta Szachniuk poprowadzi otwarcie Konferencji, podczas której ogłosi powołanie 
Honorowych członków PTBI oraz zwycięzców konkursu na najlepszą pracę magisterską i 
doktorską z bioinformatyki; 
- wyznaczono osoby, które zapowiedzą Członków Honorowych przed ich referatami; 
- na zamknięciu Konferencji ważne, aby Komitet Organizacyjny ogłosił nowy typ konkursu 
PTBI na najlepszą pracę licencjacką z bioinformatyki; 
- ustalono techniczno-organizacyjne aspekty Konferencji; 
- ustalono termin przyszłorocznego Sympozjum na 14-16.09.2022, organizatorem będzie IPI 
PAN; 

4. Upamiętnienie Franciszka Binczyka 
Aleksandra Gruca monitoruje i koordynuje przygotowanie materiałów do publikacji na stronie 
PTBI upamiętniających Franciszka. Zostaną dołożone starania, aby w ciągu kolejnych 2 
tygodni materiały te były już gotowe do opublikowania na stronie PTBI. 

5. Dostęp do konta mBank 



Paweł Łabaj uzupełnił wszelkie formalności. Konto mBank zostało już udostępnione 
Michałowi J. Dąbrowskiemu. W kolejnym tygodniu Paweł i Bartek Wilczyński spotkają się 
online, aby nadać uprawnienia do konta również Bartkowi. 

6. Przelewy do Ministerstwa 
BIT – 2021/2022 
Bartek Wilczyński koordynował prace, aby pieniądze otrzymane w grancie Doskonała Nauka 
na BIT, mogły być wykorzystane w roku 2022. Złożono właściwe dokumenty i podpisano 
aneks do umowy. Aneks uzyskał akceptację. Należy w najbliższych dniach zwrócić pieniądze 
do Ministerstwa. 
Sympozjum PTBI – 2021/2022 
Pieniądze otrzymane w ramach grantu Doskonała Nauka na Sympozjum PTBI chcemy 
przenieść na rok 2022. Michał J. Dąbrowski ma przygotować dokumentację, skonsultować ją z 
Bartkiem Wilczyńskim i następnie wystąpimy o przesunięcie środków na rok 2022.  

7. Rejestracja nowych członków PTBI – online 
Michał J. Dąbrowski przedstawił wstępną koncepcję rejestracji nowych członków PTBI online, 
która została omówiona z Radosławem Piliszkiem. Podniesiona została istotna kwestia, aby po 
adresie e-mail, który jest w bazie PTBI identyfikować członków wprowadzających do PTBI 
nowego członka 

8. Zadania bieżące 
- Michał J. Dąbrowski musi uzupełnić zaległe protokoły z zebrań Zarządu, aby je upublicznić 
na stronie PTBI; 
- następne zebranie Zarządu ustalono na 06.09.2021 na godzinę 14.00. 
- Paweł Łabaj wystawi w najbliższych dniach rachunki za Jesienną Konferencję PTBI; 
- Bartek Wilczyński przygotuje mail w sprawie Walnego Zebrania PTBI, zaplanowanego na 
drugi dzień Konferencji na godzinę 16.00; 
- Bartek Wilczyński przygotuje sprawozdanie merytoryczne obejmujące okres od ostatniego 
Walnego Zebrania PTBI; 


