Warszawa 2021-11-18 r.
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
Zebranie odbyło się w dniu 18 listopada 2021 roku według wcześniej
mailowo ustalonego porządku obejmującego następujące tematy:
Lista tematów:
1) Konferencje w 2022 roku
Przedyskutowaliśmy, czy z uwagi na obecną sytuację pandemiczną
można zakładać, że w 2022 roku nasze imprezy naukowe odbędą się
stacjonarnie. Na chwilę obecną zakładamy, że zorganizowanie
konferencji będzie możliwe na miejscu. Czerwiec i wrzesień ze
względów pandemicznych w ostatnich latach były spokojniejsze.
Przyjmujemy strategię, aby konferencje odbyły się na miejscu z
jednoczesnym możliwym udziałem zdalnym. Pytanie czy nie
zaproponować w cenie konferencji wykonania testu na COVID-19.
Michał Dąbrowski skontaktuje się z Wiesławem Nowakiem w celu
omówienia koncepcji organizowania konferencji w 2022 roku w
formie hybrydowej.
Bartek Wilczyński przekazał, że wciąż nie otrzymał informacji na
temat aneksu z Ministerstwa, aneksu dotyczącego Sympozjum PTBI.
Bartek Wilczyński skontaktuje się w tej sprawie z Ministerstwem.
2) Konkursy w 2022 roku
Marta Szachniuk krótko zreferowała bieżący stan organizacji
konkursów. Aktualne regulaminy mamy opublikowane na stronie,
jest jedno zgłoszenie na pracę magisterską i jedno na doktorską.
Ustaliliśmy, że w grudniu Bartosz Wilczyński powinien wysłać mail
do członków PTBI przypominający o typach konkursów oraz
terminach nadsyłania prac.
Aleksandra Gruca przypomniała, że kiedyś mieliśmy plakat
dotyczący konkursów. Zaproponowała, aby odszukać tamten
dokument i przygotować plakaty i rozesłać je do instytucji, aby
zostały rozwieszone koło dziekanatów. Do starych plakatów dodamy
aktualne daty i informację o konkursie na pracę licencjacką.
Aleksandra Gruca przygotuje wzór plakatu, a Bartek roześle go w
mailu. Plakat umieścimy również na stronie, aby był do ściągnięcia.
Przy okazji omawiania maili do członków PTBI, podniesiony został
temat sprawnej komunikacji za pośrednictwem strony PTBI. Jest tam
system umożliwiający wysyłkę maili, aczkolwiek w tej chwili maile są
wysyłane do wszystkich, którzy uczestniczyli w jakimś wydarzeniu

PTBI. Należy skontaktować się z Radosławem Piliszkiem i
przedyskutować stworzenie grup odbiorców np. członkowie PTBI,
uczestnicy danej konferencji itd.
3) Sprawy składek/opłat konferencyjnych
Dyskusja: czy podnosić składki członkowskie? Czy podnosić opłaty
konferencyjne?
Paweł Łabaj zaproponował, aby podnieść opłaty za konferencje i
jeżeli ktoś weźmie udział w obu konferencjach w danym roku to
automatycznie ma opłaconą składkę członkowską PTBI na następny
rok.
Pomysł został przedyskutowany w gronie Zarządu, zweryfikowany z
treścią Statutu PTBI. Ostatecznie podjęliśmy następujące decyzje:
(1) wysokość składek pozostaje bez zmian; (2) aby uprościć płacenie
składek, będą one za cały rok kalendarzowy; (3) wszyscy którzy
pierwszego stycznia 2022 roku będą mieli opłacone składki
(opłacone do danego dnia 2022 roku) będą mieli pokrytą opłatę
członkowską za cały 2022 rok i kolejną wpłatę dokonają do marca w
roku 2023.
Paweł Łabaj napisze imiennego maila, do każdej osoby zalegającej
ze składkami, aby dopytać czy ktoś się decyduje na uzupełnienie
zaległości czy rezygnuje z członkostwa w PTBI. Osoby w trudnej
sytuacji finansowej będą mogły zwrócić się do Zarządu z prośbą o
indywidualne rozliczenie.
4) Wymiana informacji o seminariach
Z uwagi na to, że każda grupa naukowa inaczej informuje o
seminariach, powinniśmy pomyśleć jak technicznie przygotować
przepływ informacji. Po dyskusji uzgodniliśmy, że przygotujemy
kalendarz, który albo będzie dostępny publicznie albo po
zalogowaniu się na konto PTBI. Jeżeli będzie to publiczny kalendarz,
wówczas umieszczane będą w nim tytuły i kontakt do organizatora
seminarium. Jeżeli kalendarz będzie dostępny po zalogowaniu na
konto, wówczas będzie można w nim umieścić dodatkowo link do
seminarium. Osoby, które w kalendarzu PTBI będą chciały
umieszczać informacje, po skontaktowaniu się z Zarządem
otrzymają właściwe uprawnienia.
PTBI posiada już konto google, należy je odszukać i zweryfikować
uprawnienia. Aleksandra Gruca skontaktuje się z Radosławem
Piliszkiem w celu omówienia szczegółów technicznych z dostępem
do kalendarza.
5) Dyskusja nad metodami komunikacji z członkami Towarzystwa

Przygotowanie grup do wysyłania tematycznych maili poprzez
system strony PTBI. Omówić funkcjonalność już istniejących
rozwiązań z Radosławem Piliszkiem.
6) Faktury za konferencje PTBI
Na chwilę obecną faktury/rachunki wystawiane są ręcznie przez
skarbnika PTBI. Dokumenty są wystawiane po uprzedniej prośbie co
spowalnia całą procedurę i jest niewygodne. Dodatkowo, na stronie
nie ma maila do skarbnika i w rezultacie maile przychodzą na adres
Zarządu.
Należy zweryfikować czy w naszym systemie PTBI można
zautomatyzować wystawianie faktur i wystawić je wszystkim, którzy
w systemie są zaznaczeni jako osoby, które opłaciły konferencję.
Zagadnienie to należy przedyskutować z Radosławem Piliszkiem.
Paweł poprosi również administratora naszej strony, aby umieścił
adres mailowy do skarbnika na stronie. Obecnie maile dotyczące
finansów niepotrzebnie są wysyłane na Zarząd.
7) Zamówienie na dodatkowe person-arty/dyplomy dla członków
honorowych
Person-arty zostały zamówione. Marta zamówiła 10szt. – 400zł od
sztuki plus koszt grawerki. Deadline wykonania figur został ustalony
na koniec stycznia. Faktura na zaliczkę zostanie wystawiona w 2021
roku.
8) Komunikacja w ramach Zarządu
Komunikacja w gronie Zarządu jest utrudniona, ponieważ niektóre z
naszym maili trafiają do spamu. Co zrobić, żeby mieć pewność, że
maile dochodzą?
Do ulubionych klientów dodać skrzynkę – zarząd.
Witek kiedyś stworzył mail dla Zarząd na gmail. Przejść na grupę
google – dowiedzieć się czy jako stowarzyszenie moglibyśmy dostać
od google darmowe konto na licencji edukacyjnej. Wówczas
moglibyśmy zrezygnować z „home”. Przeniesienie poczty na serwer
googla może poprawi sprawność komunikacji. Aleksandra Gruca
zweryfikuje te możliwości.
9) Omówienie pomysłu stworzenia agory/panelu dyskusyjnego w
ramach PTBI
Michał Dąbrowski przedstawił pomysł, aby osoby chętne do udziału
w panelu podzielić na grupy tematyczne i przygotować scenariusze

dydaktyczne dla przedszkoli, szkół, które byłyby do ściągnięcia ze
strony PTBI. W dalszej dyskusji pomysł ewoluował w kierunku
utworzenia czegoś na kształt „specual interest groups”. Bartosz
Wilczyński przypomniał, że Prof. Małgorzata Kotulska gromadziła
kiedyś informacje na temat nauczania bioinformatyki na uczelniach i
jedna z takich grup mogłaby zająć się takim tematem.
Uznaliśmy, że stworzenie grup koncentrujących się na
zainteresowaniach jest dobrym pomysłem. Tematy mogłyby
dotyczyć nauczania bioinformatyki na uczelniach wyższych,
porównać istniejące programy nauczania, wyznaczać standardy.
Osoby biorące udział w pracach takiej grupy w ciągu roku (zapewne
online) mogłyby podczas BIT lub Sympozjum otrzymać czas na
przeprowadzenie debaty publicznej wśród uczestników konferencji.
Ważne jest dla Zarządu, aby to była aktywna grupa łącząca wspólne
zainteresowania. Proponowane inne tematy: etyczne standardy w
bioinformatyce, aspekt ochrony danych osobowych – RODO, jak
prawidłowo przygotować a następnie udostępnić dane medyczne.
Postanowiliśmy, że Michał Dąbrowski skontaktuje się w tej sprawie z
Wiesławem Nowakiem i Marcinem Grynbergiem, którzy na Walnym
byli zainteresowani tematem, aby omówić pomysły Zarządu i
zaprosić ich na styczniowe zebranie Zarządu i wspólnie podjąć
dalsze decyzje.

10)
Omówienie logistyki podpisów pod dyplomami i nowych
dyplomów
Marta ma kontakt do osoby, która jest zdolna graficznie i dobrze ma
opanowany warsztat. Osoba ta widziała nasze statuetki i może
przygotować dyplomy. Bartosz Wilczyński w mailu o konkursach
przypomni również o zgłaszaniu honorowych i zainicjuje zebranie
kapituły. Na chwilę obecną nie ma zgłoszeń honorowych. Uznaliśmy,
że kapituła powinna być włączona w przygotowanie nowych
dyplomów.
Podpisy: Paweł w grudniu będzie w Warszawie. Bartek i Michał
podpiszą dyplomy w listopadzie.
11)

Zamknięcie konta PKO BP

Pamiętajmy, aby w styczniu zamknąć konto. Ostatnia wpłata składki na
PKO BP jest z 24.05.2021. Paweł Łabaj napisze maila do tych osób,
które wpłaciły w 2021 na PKO BP składkę na to konto, aby ich uczulić,
aby już na to konto niczego nie wpłacali.

12)

Inne:

Podać na stronie PTBI linki do zespołów bioinformatycznych. Jak to
zrobić systemowo? Nazwa zespołu i link do grupy zespołu – tyle
informacji każdy lider zespołu powinien nam udostępnić.
Warto by było opracować bazę danych potencjalnych recenzentów
lub promotorów. Kto ma jaki stopień naukowy i w jakiej kategorii.
Należy się zastanowić jak to zrobić systemowo.

