Będlewo, dnia 3 października 2009r.
Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
W dniu 3 października 2009 roku w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk w Będlewie koło Poznania odbyło się Walne Zebranie Polskiego
Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).
W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu –
wzięło udział czterdziestu (40) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Obrady
otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Jerzy Tiuryn przedstawiając członków Zarządu, a następnie
porządek obrad. W jawnym głosowaniu zebranie przyjęło zaproponowany porządek, więc zebranie
odbywało się wg następującego porządku:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi
6.Zatwierdzenie rocznego planu finansowego na rok 2010
7.Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracą magisterską z bioinformatyki
8.Dyskusja na temat postulowanych kierunków działań PTBI
9.Propozycja sekcji studenckiej ISCB
10.Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2010r.
11.Sprawy i wolne wnioski z ostatniej chwili.
2. Prezes przekazał aktualne informacje dotyczące PTBI:
2a. Logo Towarzystwa – roczny konkurs na LOGO został rozstrzygnięty na posiedzeniu
Zarządu – Prezes pokazał wybrane LOGO (tło – to kolor flagi państwowej) projektu Mirona Kursy
– w nagrodę projektodawca został zwolniony z opłaty konferencyjnej następnego BIT-u.
2b. Zwiększenie liczebności członków Towarzystwa – obecnie Towarzystwo liczy 94
członków, plan, by za rok liczba członków wzrosła do 150.
2c. Zarząd ogłasza nowy konkurs na najlepsza pracę doktorską z bioinformatyki – na
konkurs można wysłać prace obronione w 2008 i 2009 roku.
2d. Apel o większe zaangażowanie członków Towarzystwa w prace PTBI – (1) Piotr
Formanowicz zgodził się pełnić funkcje przewodniczącego Komisji Nagród na najlepszą pracę
magisterską; (2) prośba by chętni do pomocy przy redagowaniu Bioinformatorka zgłosili się do
Wiesława Nowaka (Redaktora Naczelnego) – na pytanie z sali, co do oczekiwań odnośnie
pomocnika redakcyjnego odpowiedział Naczelny;
2e. Rozkład regionalny uczestników II Zjazdu PTBI: Poznań 19 Politechnika, Warszawa 16
UW, Poznań 10.5 UAM, Toruń 4 UMK, Warszawa 5.5 MIBMiK, Kraków 3 UJ, Warszawa 3
Nencki, Gliwice 3, Wrocław 3, Białoruś 3 (brak osób z Gdańska).
3. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu PTBI.
3a. Prezes omówił to sprawozdanie
3b. Kadencja Zarządu upływa w 2010 roku
3c. Część finansową sprawozdania omówił skarbnik Witold Rudnicki
3c1. Plan finansowy na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu został
wykonany z nawiązką – z sali – prośba by przypominanie o zapłaceniu składek było rozsyłane
przed upływem terminu a nie po (tak będzie po wprowadzeniu poprawek do systemu).
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4. Jacek Błażewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTBI przeczytał raport Komisji dotyczący
działalności Towarzystwa w okresie 01. I 2009 - 24. IX 2009 stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu. Sprawozdanie sporządzono na podstawie materiałów dostarczonych przez
Skarbnika Towarzystwa, Witolda Rudnickiego. W sprawozdaniu stwierdzono, że: „po zapoznaniu
się z dokumentami i analizami, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu PTBI w
2009 roku”.
5. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium: za udzieleniem 34 głosy, 1 wstrzymujący,
0 przeciw (5 członków Zarządu nie brało udziału w głosowaniu nad absolutorium).
6. Skarbnik Towarzystwa przedstawił szczegółowy plan finansowy PTBI na rok 2010 (wpływy i
wydatki sztywne Towarzystwa). Plan został przyjęty jednomyślnie (40 głosów za, 0
wstrzymujących, 0 przeciw). Pytanie z sali – ile prac magisterskich nagrodzono w Konkursie – w
sumie 3: 1 nagroda (1000 zł), 2 wyróżnienia (po 500 zł).
7. Przewodniczący Konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską Janusz Bujnicki przedstawił
przebieg i wyniki Konkursu: zgłoszonych zostało 16 prac (przez autora lub opiekuna) z tego 7
przygotowanych przez panie i 9 przez panów; 7 z Poznania, 4 z Warszawy, 3 z Gliwic, 1 z Torunia,
1 z Gdyni. Członkowie Komisji nie oceniali prac, ale zaprosili do oceny 8 recenzentów, z czego 4
zgodziło się i przyjęło funkcję. Pracy przypisywano punkty z przedziału 0-10 (10 najwyższa ocena)
– jeśli recenzent nie mógł ocenić wszystkich 16 prac, wtedy z tych, które ocenił obliczano średnią i
taką ocenę przypisywano pozostałym pracom (tylko 1 recenzent ocenił 9 z 16 prac, pozostali ocenili
wszystkie nadesłane prace). Przewodniczący pokazał rozkład ocen, najwyższą dostała praca p.
Katarzyny Kamińskiej (opiekun Janusz Bujnicki), 2 wyróżnienia otrzymały prace p. Marka
Błażewicza (opiekun Marta Szachniuk) oraz p. Tomasz Osiński (opiekun Janusz Bujnicki) – oceny
kilku prac były bardzo zbliżone – różnice na drugim miejscu po kropce dziesiętnej. Abstrakty
nagrodzonych prac i wyniki Konkursu będą umieszczone na stronie www PTBI oraz w
Bioinformatorku.
8. Dyskusja nad kierunkami rozwoju Towarzystwa
8a. Rozszerzyć skład Towarzystwa na grupy badawcze zajmujące się bioinformatyką jeszcze
nieobecne w Towarzystwie, rozesłać do tych grup zaproszenia do stowarzyszenie się z PTBI – p.
Teresa Szczepińska podjęła się rozeznania, które to grupy. Do listów z zaproszeniami należy
dołączyć kolejne numery Bioinformatorka.
8b. Sugestia, by posyłać numery Bioinformatorka na Festiwale Nauki
8c. Opracować ulotki z informacjami o Towarzystwie?
8d. Czy zmienić nazwę Warsztatów? Na jaką?
8e. Kontynuować prace nad słownikiem terminologii bioinformatycznej (jest już prototyp
strony www do prowadzenia dyskusji nad polskim słownictwem)
8f. Czy przystąpić do International Society for Computational Biology (ISCB) – to jest
możliwe dopiero po 2 latach istnienia Towarzystwa – ten warunek będzie spełniony w lutym 2010 r.
Należy sprawdzić, jaka jest składka roczna ISCB i zarezerwować odpowiednią kwotę w budżecie.
Czy członkowie Towarzystwa będą mieli wymierną korzyść ze stowarzyszenia się PTBI z ISCB?
Chyba nie. Propozycja, żeby decyzję w tej sprawie podjął Zarząd,
8g. Należy zrobić angielską wersję strony www PTBI,
8h. Czy przygotować druki rejestracyjne na konferencje w języku angielskim? – decyzje
podejmie Zarząd.
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9. Sekcja studencka ISCB – krótkie wprowadzenie w działalność grupy regionalnej na Polskę ISCB
Sekcji Studenckiej – referuje p. Teresa Szczepińska.
9a. Propozycja, by rozszerzyć Warsztaty Doktoranckie na część organizowana przez grupy
regionalne Polski i Niemiec, to wiązałoby się z wydłużeniem w czasie Warsztatów. Na razie nie
wiadomo, czy są chętni, więc nie wprowadzamy zmian, ale Towarzystwo przychylnie odnosi się do
propozycji Sekcji Studenckiej ISCB.
9b. Pytanie, gdzie studenci mogliby umieszczać ważne dla nich informacje np. o
możliwościach pracy, stypendiach, konferencjach, warsztatach z dziedziny bioinformatyki itp.? na
razie wykorzystują listę dyskusyjną.
10. Następny, III Zjazd PTBI odbędzie się w 2010 roku w dniach 1-3 X. Zjazd organizuje
Politechnika Śląska, albo w Szczyrku albo Ustroniu. Dalsze zjazdy będą organizowane przez
ośrodek krakowski (2011) i wrocławski (2012). Głosowanie, czy zjazd organizować w centrum
Krakowa czy poza miastem – 6 głosów za centrum, 24 głosy za lokalizacja poza miastem.
11. Sprawy i wolne wnioski
11a. Ukazał się numer „Kosmosu” poświęcony bioinformatyce
Na tym zakończono Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.
Protokołowała:
Marta Pasenkiewicz-Gierula

Załączniki:
1. Lista obecności członków PTBI na Walnym Zebraniu (nie mam listy)
2. Plan finansowy na 2009 rok
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
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14 000

Stan kasy 1.01.2010
Przychody
Ilość

Kwota

Składki członkowskie ulgowe

60

40

2 400

Składki członkowskie

25

80

2 000

Składki razem

Razem

4 400

Przychód z konferencji BIT

1

2000

2 000

Przychód ze zjazdu PTBI

1

3000

3 000

RAZEM

9 400

Wydatki
Konkurs prac magisterskich

2 000

Konkurs prac doktorskich

1 500

Konkurs na najlepszą prezentację na Zjeździe PTBI

1 000

Koszty księgowości

1 500

Koszty administracyjne i ogólne

1 000

RAZEM

7 000

Rezerwy
Rezerwa celowa na organizację BIT 2010

5000

Rezerwa celowa na organizację PTBI 2010

3000

Stan kasy 31.12.2010
Stan kasy 31.12.2010 W wypadku konieczności użycia rezerw

16 400
8 400

