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Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

Zebranie odbyło się w dniu 7 lutego 2022 roku. Celem zebrania było 
omówienie zasad organizacji tegorocznego BIT i Sympozjum. W zebraniu 
wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu.

Najważniejsze omówione kwestie to:

1. Dyskusja na temat formy konferencji. 

Bartosz Wilczyński po konsultacji z Wiesławem Nowakiem oraz 
Łukaszem Pepłowskim zreferował pozostałym członkom Zarządu, że 
na chwilę obecną BIT może zostać zorganizowany w formie „na 
miejscu”, zarządzenia Rektora nie zabraniają tego a jedynie 
wprowadzają pewne limity. Pytanie czy podczas konferencji 
wymagać paszportów COVID-19? Do rozważenia w kolejnych 
tygodniach.

Michał J. Dąbrowski, krótko przedstawił stanowisko Dyrektora IPI 
PAN, z którego wynika, że Sympozjum może zostać zorganizowane 
na miejscu. Jeżeli nie będzie obostrzeń globalnych, wówczas lokalnie
w IPI PAN nie będzie przepisów / wymagań bardziej rygorystycznych.

Organizacja konferencji jest elementem lokalnym, ale jednocześnie 
w środowisku jest pewne wyczekiwanie, aby się spotkać. Nasze 
odczucia skonfrontujemy z rzeczywistością. Podczas zebrania 
określono ogólną treść i zakres ankiety – formę kolejną przygotuje 
Michał J. Dąbrowski i udostępni na gogle drive tak aby efektywnie 
cały Zarząd mógł ją zweryfikować.

Dopracowana ankieta ma zostać rozesłana do członków PTBI w celu 
lepszego poznania nastawienia osób do formy udziału w BIT i 
Sympozjum. Ostateczną wersję ankiety przygotuje Bartosz 
Wilczyński i wyśle do członków PTBI. Ustalono, że ankieta w 
pierwszej kolejności zostanie rozesłana mailem, a potem 
ewentualnie udostępniona na FB.

Weryfikacja terminów BIT i Sympozjum. Z uwagi na inne wydarzenia
naukowe watro by było przesunąć datę zwłaszcza Sympozjum, 
niestety z uwagi na terminy zgłoszone w aneksach do granty 
„Doskonała Nauka” jakiekolwiek zmiany są niemożliwe. 

2. Dotacja Doskonała Nauka

Z uwagi na mail jaki dostał Witold Rudnicki oraz Bartosz Wilczyński 
na temat złożenia raportów DUN za rok 2021, obecny Prezes PTBI 
skontaktował się telefonicznie z Ministerstwem (p. Diaczuk) i 



dowiedział się, że komisja pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek o 
przesunięcie Sympozjum na 2022 rok, ale minister aneksu jeszcze 
nie podpisał. Termin składania raportów jest wydłużony do 31 
marca, będziemy monitorowali jakie formalne wymogi są nam 
postawione.


