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Ustroń, dnia 2 października 2010 r. 

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego 

W dniu 2 października 2010 roku w Hotelu Diament w Ustroniu odbyło się Walne 
Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).  

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – 
wzięło udział trzydziestu pięciu (35) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. 
Obrady otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Jerzy Tiuryn przedstawiając członków Zarządu, a 
następnie porządek obrad. W jawnym głosowaniu przyjęto bez sprzeciwu zaproponowany plan, 
zatem zebranie odbyło 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 2011. 
7. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracą magisterską z bioinformatyki. 
8. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracą doktorską z bioinformatyki. 
9. Dyskusja na temat postulowanych kierunków działań PTBI. 
10. Wybór nowych władz. 
11. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2010 r. 
12. Wolne wnioski z ostatniej chwili. 

2. Prezes przekazał aktualne informacje dotyczące PTBI: 
 2a. Płacenie składek – Zarząd PTBI podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków 
Towarzystwa dziesięciu (10) osób z powodu nieopłacenia przez nie składek członkowskich za 
ostatnie dwa lata. Zgodnie ze Statutem PTBI skreślonym przysługuje prawo odwołania się od 
decyzji Zarządu do Walnego Zebrania członków PTBI. Ostatnio wpisało się sześciu (6) 
członków i jeden (1) już po głosowaniach.  
 2b. Nagroda za najlepszą prezentację – dofinansowanie do wyjazdu na konferencję, 
ważne przez jeden rok.  
 2c. Nowy numer Bioinformatorka – właśnie ukazał się trzeci numer, niebawem ukaże się 
czwarty. Zarząd PTBI zwrócił się z prośbą o nadsyłanie pomysłów i zaangażowanie w 
przygotowanie kolejnych numerów czasopisma. 

3. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu PTBI.  
3a. Przewodniczący odczytał i omówił sprawozdanie.  
3b. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 – koszty konferencji w Będlewie były bardzo 

niskie, co zasiliło konto PTBI. 
3c. W dniu 31 grudnia 2010 r. kończy się kadencja obecnego Zarządu. 
3d. Pytania z sali: 



!2

• Jaka jest proporcja liczby doktorantów i studentów do liczby "seniorów"? – Około 
60:40, czyli 60% członków PTBI stanowią doktoranci i studenci. 

• Jaka jest korzyść z bycia członkiem stowarzyszenia ISCB? – Członkowie ISCB są 
"widziani", ich dane znajdują się na stronie WWW ISCB wśród innych 
towarzystw. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Jacek Błażewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTBI przeczytał raport Komisji 

dotyczący działalności Towarzystwa w okresie 01.01.2010 – 24.09.2010 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 2010 roku”. 

5. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium: za udzieleniem 35 głosów, nikt nie 
wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. 

6. Zatwierdzenie rocznego planu finansowego na rok 2011. 
Skarbnik Towarzystwa przedstawił szczegółowy plan finansowy PTBI na rok 2011 

(wpływy i wydatki sztywne Towarzystwa). Plan został przyjęty jednomyślnie (35 głosów za, 0 
wstrzymujących, 0 przeciw).  

7. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracą magisterską z bioinformatyki. 
Przewodniczący Konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską Piotr Formanowicz 

przedstawił przebieg i wyniki Konkursu: zgłoszonych zostało 11 prac (przez autora lub 
opiekuna). Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów, z których każdy mógł 
przyznać od 0 do 100 punktów, co w sumie daje maksymalnie 200 punktów za pracę. Termin 
zgłaszania prac minął 31 maja 2010 r. Przewodniczący zaprezentował wyniki konkursu. 
Najwyższą ocenę – 175 punktów – otrzymała praca p. Wojciecha Mruczkiewicza z Politechniki 
Poznańskiej. Wyróżnienia otrzymali Paweł Łukasz z Międzynarodowego Instytutu Biologii 
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (173 punkty) oraz Andrzej Zieleziński z Wydziału 
Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (172 punkty). 

8. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracą doktorską z bioinformatyki. 
W zastępstwie przewodniczącego Konkursu PTBI (Andrzeja Kolińskiego) na najlepszą 

pracę doktorską Jerzy Tiuryn przedstawił przebieg i wyniki Konkursu. W skład komisji weszli: 
A. Koliński, J. Błażewicz i J. Tiuryn. Zgłoszonych zostało 9 prac (przez autora lub promotora). 
Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. Recenzentami byli B. Lesyng, P. 
Zielenkiewicz, A. Liwo, B. Kamińska i M. Kimmel – każdy dostał do oceny 3-4 prace. Nagrodę 
przyznano dr Janowi Kosińskiemu (promotor: J. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu 
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie).  

9. Dyskusja nad kierunkami rozwoju Towarzystwa – głosy z sali: 
9a. Utworzenie moderowanej mailowej listy dyskusyjnej w celu przesyłania informacji 

o interesujących wykładach. Umieszczanie ofert pracy na stronie WWW PTBI. 
9b. Obecna strona WWW dawała możliwość umieszczania informacji po zarejestrowaniu 

się. Było 29 zarejestrowanych użytkowników. 
9c. Propozycja zamieszczenia informacji nt. obsługi strony WWW w Bioinformatorku. 
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9d. Rozsyłanie informacji drogą mailową, że na stronie WWW został opublikowany jakiś 
artykuł. 

9e. Obronione doktoraty z bioinformatyki oraz seminaria umieszczać na stronie WWW. 
Informacje o pracach magisterskich są publikowane na stronie WWW od roku 2009. 
Zawieszenie punktu 9. 

  
10. Wybór nowych władz.  

10a. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Aleksandra Świercz, Piotr Dittwald, 
Sławomir Walkowiak. 

10b. Kandydaci na prezesa. Kandydat na prezesa musi zdobyć co najmniej 50% + 1 
ważnych głosów. Ustępujący prezes zgłosił kandydaturę Janusza Bujnickiego, będącego 
aktywnym członkiem Zarządu, który zdobył dofinansowanie. 

10c. Exposé kandydata: Kandydat pragnie utrzymać dotychczasową linię funkcjonowania 
Towarzystwa, nie chce zmieniać szczególnie celu działania PTBI, może zmienić działanie strony 
WWW, stworzyć profil Towarzystwa na portalu społecznościowym Facebook itp. Członkowie, 
którzy dysponują czasem powinni działać i współpracować z Zarządem. Ważna jest działalność 
w dziedzinie PR, na stronie WWW, w serwisach społecznościowych itp. 

10d. Głosowanie: oddano 33 głosy, z czego 32 były „za”, 1 głos nieważny. 
10e. Wyłonienie kandydatów do Zarządu i przeprowadzenie głosowania: 

Witold Rudnicki – 31 głosów za, 2 przeciw 
Marta Szachniuk – 30 głosów za, 3 przeciw 
Aleksandra Gruca – 31 głosów za, 2 przeciw 
Wiesław Nowak – 31 głosów za, 2 przeciw 

Głosowały 33 osoby. 
10f. Wyłonienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej: 

Jacek Błażewicz – 32 głosy za, 1 przeciw 
Marta Pasenkiewicz-Gierula – 32 głosy za, 1 przeciw 
Anna Gambin – 30 głosów za, 3 przeciw 

Głosowały 33 osoby. 

11. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2011 r. 
Następny, IV Zjazd PTBI odbędzie się w 2011 roku w dniach 30 IX – 2 X w Krakowie. 

Organizacją Zjazdu zajmie się Marta Pasenkiewicz-Gierula z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Następny V Zjazd zostanie zorganizowany przez ośrodek wrocławski (2012). BIT11 odbędzie 
się w dniach 2–4 VI w Toruniu.  

12. Wolne wnioski 
 12a. Dokooptować do zebrań Zarządu przedstawiciela doktorantów – doktoranci sami 
muszą go wybrać. 

12b. Należy zmienić charakter nagrody za najlepszą prezentację – najlepiej kupić książkę 
lub dofinansować publikację, w której zwycięzca jest pierwszym autorem. Sfinansowanie 
wyjazdu na konferencję jest dobrym pomysłem. Nagrodzony sam powinien móc zdecydować o 
formie nagrody. W przypadku otrzymania gotówki, podatek zapłaci sam. 

Głosowanie: 28 głosów „za”, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek przeszedł. 
12c. Nagroda za plakat – na razie nie ma nagrody pieniężnej. 
12d. Zmiana sposobu oceny najlepszych prezentacji – wszyscy uczestnicy wybierają 

najlepszą prezentację. 
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12e. Należy przeznaczać więcej czasu na dyskusję po każdym referacie. 
12f. Należy zmobilizować starszych stażem naukowym członków Towarzystwa 

(„seniorów”) do uczestnictwa w konferencjach. 
12g. Wykład pierwszy lub ostatni powinien być wygłoszony przez któregoś z „seniorów”. 
12h. Dyskusja nad kierunkami rozwoju Towarzystwa (odwieszenie punkt 9) została 

wznowiona, ale nikt z sali nie podjął jej. 

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 2011 rok 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej



Stan kasy 1.01.2011 21 800

Przychody
Ilość Kwota Razem

Składki członkowskie ulgowe 60 (68 członków) 40 2 400

Składki członkowskie 35 (48 członków) 80 2 800

Składki razem 5 200

Przychód z konferencji BIT 1 2000 2 000

Przychód ze zjazdu PTBI 1 3000 3 000

RAZEM 10 200

Wydatki
Konkurs prac magisterskich 2 111

Konkurs prac doktorskich 1 667

Konkurs na najlepszą prezentację na Zjeździe PTBI 1 000

Koszty księgowości 3 000

Koszty administracyjne i ogólne 1 000

RAZEM 8 778



Rezerwy

Rezerwa celowa na organizację BIT 2010 5000

Rezerwa celowa na organizację PTBI 2010 3000

Stan kasy 31.12.2011 23 222

Stan kasy 31.12.2011 W wypadku konieczności użycia rezerw 15 222


