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Przegorzały, dnia 1 października 2011 r. 

 
Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego 

 

W dniu 1 października 2011 roku w Domu Gościnnym w Przegorzałach k. Krakowa odbyło 
się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).  

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – 
wzięło udział trzydziestu dwóch (32) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. 
Obrady otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa, Janusz M. Bujnicki przedstawiając członków 
Zarządu, a następnie porządek obrad. W jawnym głosowaniu przyjęto bez sprzeciwu zaproponowany 
plan zebrania: 

1.  Przyjęcie porządku obrad. 
2.  Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI. 
3.  Sprawozdanie z działalności Zarządu. 
4.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 
5.  Udzielenie absolutorium Zarządowi. 
6. Zatwierdzenie rocznego planu finansowego na rok 2012. 
7. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki. 
8. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki. 
9. Propozycje zmiany struktury Zjazdu PTBi. 
10. Planowana organizacja konferencji SocBiN 2013, dyskusja, propozycje speakerów. 
11. Dyskusja na temat postulowanych kierunków działań PTBI. 
12. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2012 r. 
13. Wolne wnioski z ostatniej chwili. 

 
2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI. 

W drugim punkcie obrad Prezes PTBI przedstawił aktualne informacje dotyczące 
Towarzystwa: na dzień 01.10.2011 liczba członków PTBI wynosi 135, co stanowi przyrost o 18 
nowych członków w stosunku do stanu z poprzedniego Walnego Zebrania (117). Znakomitą 
większość członków PTBI stanowią studenci i doktoranci. Wielu członków przybywa przy okazji 
konferencji BiT oraz Zjazdu PTBI. Zarząd stara się zwiększać zakres swojej działalności (szczegóły 
w dalszej części programu). Zarząd prosi o współpracę przy przygotowywaniu kolejnych numerów 
Bioinformatorka. Najnowszy numer ukaże się po Zjeździe PTBI w Przegorzałach. 
 
3. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu PTBI.  
 Prezes Towarzystwa odczytał i omówił sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu. 
Najważniejsze punkty sprawozdania przedstawiono poniżej (całość w sprawozdaniu z działalności 
Zarządu – raport z Posiedzenia Zarządu w dniu 30.09.2011). 
 Obecny Zarząd Towarzystwa ukonstytuował się po poprzednim Walnym Zebraniu (Ustroń, 
2010) w następującym składzie: Janusz Bujnicki (prezes), Wiesław Nowak (wiceprezes), Marta 
Szachniuk (wiceprezes), Witold Rudnicki (skarbnik), Aleksandra Gruca (sekretarz). Kadencja tego 
Zarządu kończy się z końcem roku 2013. Jesienią 2013, na Walnym Zebraniu Członków PTBI 
zostaną wybrane nowe władze Towarzystwa. 
 W ostanim roku złożono podanie do KRS o aktualizację adresu i składu Zarządu. W wyniku 
błędu popełnionego przez KRS podanie musi zostać złożone ponownie, co zostanie przeprowadzone 
jak tylko wyjaśni się kwestia nowego adresu siedziby w związku z przenosinami ICM. Mimo błędu 
w KRS Zarząd może funkcjonować bez przeszkód.  
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W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Zarząd zebrał się cztery razy: 15.12.2010, 
25.02.2011, 02.06.2011 oraz 30.09.2011. Protokoły z zebrań są dostępne na stronie internetowej 
PTBI. Ponadto Zarząd był w kontakcie mailowym, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęcia nowych 
członków PTBI. Procedura przyjmowania nowych członków PTBI odbywała się w drodze 
głosowania mailowego.  

Od wiosny 2011 istnieje nowa strona WWW PTBI (http://ptbi.org.pl), zainstalowana na 
serwerze Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii 
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Administratorem strony jest Łukasz Munio, pracownik 
tego Laboratorium. 

W marcu 2011 ukazał się kolejny, 5 numer „Bioinformatorka” redagowanego przez prof. 
Wiesława Nowaka. „Bioinformatorek” dostępny jest ze strony WWW Towarzystwa. 

W roku 2010/2011 zorganizowany został III Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie 
z Bioinformatyki oraz II Konkurs na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.  
 Przedstawione zostało również sprawozdanie finansowe za rok 2011.  
Po omówieniu sprawozdań padły pytania i komentarze z sali: 
x (Jerzy Tiuryn) Wyraźnie spada liczba uczestników Zjazdu. Być może jednym z powodów był 

brak zaproszeń emailowych wysłanych do członków Towarzystwa. Proponuję przedsięwziąć 
jakieś środki, żeby zachęcić do uczestnictwa w Zjeździe. 
(Janusz Bujnicki) Według rozeznania Zarządu liczba uczestników nie zmniejszyła się znacząco. 
Istotnym jest fakt, iż na trwający właśie Zjazd nie przyjechali doktoranci J. Bujnickiego. 

x (Jerzy Tiuryn) [komentarz odnosnie zmiany terminu Zjazdu w 2012] Zmiana terminu PTBI jest 
dość ważna i trzeba to przedyskutować podczas Walnego Zebrania.  
(Janusz Bujnicki) W odpowiedzi na tę uwagę przypominam, że dyskusja na w/w temat odbyła się 
na posiedzeniu poprzedniego oraz nowego Zarządu w grudniu 2010 r. 

 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

W kolejnym punkcie obrad Jacek Błażewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTBI 
przeczytał raport Komisji dotyczący działalności Towarzystwa w okresie 01.01.2010 – 14.09.2011 
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 (w składzie 
Jacek Błażewicz, Anna Gambin, Marta Pasenkiewicz-Gierula) pozytywnie ocenia działalność 
Zarządu w roku 2010 roku oraz w okresie 1.01.2011-15.09.2011”. 
 
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 

W głosowaniu nad udzieleniem absolutiorium Zarządowi wzięło udział 31 uczestników 
Walnego Zebrania. Stosunek głosów: 27 głosów za udzieleniem absolutorium, 4 osoby wstrzymały 
się od głosu, nikt nie był przeciw. W wyniku głosowania udzielono absolutorium Zarządowi. 
 
6. Zatwierdzenie rocznego planu finansowego na rok 2012. 

Skarbnik Towarzystwa, Witold Rudnicki, przedstawił szczegółowy plan finansowy PTBI na 
rok 2012 obejmujący wpływy i wydatki sztywne Towarzystwa (załącznik 2). Plan finansowy został 
przyjęty jednomyślnie (31 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw). Po przedstawieniu planu 
finansowego padło pytanie z sali: 
x (Jacek Błażewicz) Dlaczego w planie finansowym nie uwzględniono dotacji z Ministerstwa, 

o którą wniosek złożono przed końcem września 2011? 
(Janusz Bujnicki) Dotacja z Ministerstwa jest niepewna, nie wiadomo czy i kiedy ją możemy 
otrzymać. Z tego powodu wnioskowane środki nie zostały uwzględnione w planie finansowym na 
kolejny rok. 

http://ptbi.org.pl/
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7. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki. 

W zastępstwie przewodniczącego Konkursu PTBI (Piotra Formanowicza) na najlepszą pracę 
magisterską, Anna Gambin przedstawiła przebieg i wyniki Konkursu: do konkursu zgłoszonych 
zostało 10 prac (przez autora lub opiekuna). Jedną wyeliminowano, ponieważ nie została 
zrealizowana i obroniona na polskiej uczelni ani w innej polskiej jednostce naukowej. 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 15 czerwca 2011 r. 
Najwyższą ocenę – 165 punktów – otrzymała praca magisterska zrealizowana przez dwóch autorów 
z Politechniki Poznańskiej: Wojciecha Frohmberga i Michała Kierzynkę (promotorem pracy był 
Jacek Błażewicz). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Patryk Szulczyk – jego praca otrzymała 161 
punktów oraz Michał Lula - 154 punkty za pracę. Obydwaj wyróżnieni zrealizowali swoje prace na 
Uniwersytecie Warszawskim, a ich promotorem była Anna Gambin. 
 
8. Sprawozdanie z konkursu PTBI na najlepszą pracę 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: Andrzej 
Koliński, Jacek Błażewicz i Jerzy Tiuryn. Do konkursu zgłoszono 2 prace doktorskie. Każda praca 
została oceniona przez dwóch recenzentów. Nagrodę przyznano dr Agnieszce Rybarczyk z 
Politechniki Poznańskiej (promotorzy pracy: Jacek Błażewicz oraz Marek Figlerowicz).  
 
9. Propozycje zmiany struktury Zjazdu PTBI. 
 W kolejnym punkcie obrad Marta Szachniuk przedstawiła propozycje zmian w formule 
Zjazdu PTBI:  
9a. Zaproponowano przesunięcie terminu Zjazdu na: czwartek (od lunchu)-piątek-sobota (do lunchu) 
oraz przedłużenie imprezy o pół dnia. Propozycja wywołała dyskusję: 
x (Janusz Bujnicki) Zmiana terminu jest naszą odpowiedzią na uczestników uciekających w sobotni 

wieczór. Wydaje się, że część osób obecnie ucieka z dwóch powodów: (i) w niedzielę 
w programie Zjazdu nie ma żadnych sesji, (ii) uczestnicy nie lubią mieć zajętego całego 
weekendu. Chcemy ‘zwolnić’ niedzielę i zorganizować sesje w ostani dzień Zjazdu. Oficjalne 
zakończenie odbywałoby się po lunchu w sobotę. 

x (Jacek Błażewicz) Proponuję, żeby oprócz zmiany dni również przenieść termin Zjazdu 
z pierwszego weekendu października na ostatni weekend września. Dzięki temu nauczyciele 
akademiccy, którzy przyjadą na Zjazd nie będą zmuszeni odwoływać pierwszych zajęć w roku 
akademickim 

x (Marta Pasenkiewicz-Gierula) Zmiana terminu na ostatni weekend września może być 
komplikacją w przypadku, gdy na Zjazd mają jechać doktoranci z pierwszego roku, którzy 
zaczynają studia doktoranckie w październiku. 

x (Jerzy Tiuryn) Odnośnie uciekających organizatorów: proponuję, aby Zjazdy organizować 
w takich miejscach, z których trudno uciec (również organizatorom imprezy). 

Propozycja ostatecznie zyskała poparcie wśród uczestników zebrania. Zmiany zostaną wprowadzone 
eksperymentalnie od Zjazdu w 2013 roku (Zjazd 2012 jest już na takim etapie organizacji, że 
prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie obecnie przeprowadzić w/w zmian).  
 
9b. Zarząd pochwalił pomysł organizatorów Zjazdu 2011, na którym wykład inauguracyjny został 
przedstawiony przez eksperta z biologii. Kolejna propozycja związana z nową formułą Zjazdu jest 
taka, aby na każdy Zjazd organizatorzy zapraszali kilku lokalnych ekspertów z dziedzin pokrewnych 
bioinformatyce (ale nie z bioinformatyki): medycyny, biologii, chemi, fizyki, matematyki, 
informatyki, statystyki, etc. Wstępnie zaproponowano aby starać się o zaproszenie 3 ekspertów, 
którzy przedstawialiby wykłady: czwartkowy-inauguracyjny (czwartek po lunchu), piątkowy (rano 
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lub po lunchu) i sobotni (rano). Mamy nadzieję, że takie wykłady podniosą rangę imprezy, zachęcą 
doktorantów do aktywniejszego uczestnictwa w Zjeździe oraz zniechęcą do wcześniejszego 
opuszczania imprezy. Jednocześnie taka akcja może zwiększyć widzialność PTBI oraz Zjazdu 
w loklanych środowiskach naukowych. Pomysł zyskał jednoznaczne poparcie wśród uczestników 
Walnego Zebrania. 
 
9c. Zapoponowano nową formę prezentacji: poster połączony z prezentacją ustną. Proponuje się, aby 
każda osoba prezentująca poster na sesji posterowej podczas Zjazdu miała również krótką (10-
minutową) prezentację ustną (w jednej z sesji poprzedzających sesję posterową). Prezentacja ustna 
byłaby wstępnym i ogólnym wprowadzeniem w tematykę badań przedstawioną szczegółowo na 
posterze. Wprowadzenie takiej formy prezentacji miałoby na celu urozmaicenie Zjazdu oraz 
zaktywizowanie uczestników sesji posterowej. Propozycja wywołała dyskusję, której główne 
postulaty są przedstawione poniżej: 
x (Marta Kasprzak) Propozycja jest bardzo dobra, ale w takim przypadku sesja posterowa 

musiałaby się odbywać na samym końcu Zjazdu. 
x (Norbert Dojer) Może w takim razie zrobić kilka sesji posterowych? 
x (Krzysztof Murzyn) Obecna forma umożliwa długie dyskusje na forum, czego nie będzie 

w przypadku nowej formy i jest to dużym minusem nowej formy. Skrócenie czasu prezentacji 
ustnej do 10 min jest zbyt radykalne. Prezentacje ustne powinny być dłuższe (20 min). Poster 
może być elementem prezentacji, ale proponuję, żeby nie skracać czasu referatu. Plusem takiej 
formy jest to, że postery (przedstawiane oprócz referatu ustnego) mogą uaktywnić nieśmiałych 
uczestników, którzy nie mają odwagi podejmować dyskusji z referującym na forum, ale chętnie 
porozmawiają podczas sesji posterowej. 

x (Anna Gambin) Sposobem na bardziej interesującą sesję posterową jest zaserwowanie podczas 
sesji wina i serów. 

x (Wiesław Nowak, Witold Rudnicki) Sesja posterowa powinna odbywać się po kolacji, późnym 
wieczorem. 

x (Marta Pasenkiewicz-Gierula) Jednym ze sposobów na uaktywnienie uczestników sesji 
posterowej może być chairman sesji, który będzie odwiedzał każdy poster i rozmawiał z każdą 
osobą prezentującą swoje badania na sesji. 

x (głos z sali) Nowa forma prezentacji spowoduje wzrost kosztów uczestnictwa w Zjeździe. Każdy 
prezentujący będzie musiał wydrukować poster. 

x (Marta Kasprzak) Dobrze wykonany poster przedstawiony na Zjeździe można potem pokazać na 
innej konferencji bioinformatycznej (np. na konferencji RECOMB). Wówczas uczestnik Zjazdu 
poniesie koszty, które i tak musiałby ponieść. Sugeruję jednak, żeby nie żądać zgłaszania posteru, 
ale zalecać, aby osoby przedstawiające referat ustny przywoziły również postery. Uważam, że 
należy pozostać przy 15-20 min na prezentację ustną. 

x (Janusz Bujnicki) Możemy spróbować narzucić na kolejnym Zjeździe nową formę prezentacji 
i zobaczyć jak to się sprawdzi, a dopiero potem podjąć decyzję odnośnie kolejnych Zjazdów. 

x (Jerzy Tiuryn) Proponuję, aby w programie Zjazdu nie ogłaszać, że prezentacja może trwać 20 
min, tylko, że ma trwać 15 min. To spowoduje, że podczas sesji będzie czas na dyskusję 
i zadawanie pytań do prelegenta. 

 
9d. Ostatnią zaproponowaną zmianą jest nowy punkt w programie Zjazdu. Zarząd zaproponował, 
aby doktoranci ze strony organizatora zorganizowali i poprowadzili zajęcia integracyjne dowolnego 
rodzaju (np. ognisko, podchody, gra miejska/terenowa, wyjście do kina, zwiedzanie z fabułą, gry 
towarzyskie itp.). Zajęcia takie mogłyby się odbywać w pierwszy dzień Zjazdu (czwartek 
wieczorem) i trwałyby ok 2-3 godzin. Część doktorantów uznała, że chętnie uczestniczyłaby 
w takich zajęciach integracyjnych. Padły propozycje możliwych zajęć integracyjnych.  
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10. Planowana organizacja konferencji SocBiN 2013, dyskusja, propozycje speakerów. 

Prezes PTBI przedstawił propozycję połączenia w 2013 roku BiTu z konferencją Socbin. 
Omówił formułę konferencji Socbin (Society for Bioinformatics in Northern Europe) oraz BiTu 
dopasowanego do SocBin. Konferencja Socbin gromadzi ok. 100-120 uczestników. Przedysku-
towano propozycje dotyczące zaproszonych speakerów (przyjmowane będą sugestie odnośnie 
zaproszenia gości). Zachęcono uczestników Zjazdu by zgłaszali propozycje sesji na Socbin. 
 
11. Dyskusja na temat postulowanych kierunków działań PTBI. 
 Nie było głosów dotyczących tego punktu obrad. Wcześniej przedyskutowano już zmiany 
w strukturze imprez organizowanych przez Towarzystwo oraz współorganizowanie konferencji 
bioinformatycznych. Nie było żadnych postulatów odnośnie nowych kierunków rozwoju działalności 
Towarzystwa ani propozycji wydatkowania funduszy Tworzystwa na cele inne niż dotychczas. 

 
12. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2012 r. 

Następny, V Zjazd PTBI odbędzie się w dniach 25–27 maja 2012 w Gdańsku. Organizacją 
Zjazdu zajmie się Borys Wróbel. Ustalono, że Walne Zebranie zostanie zorganizowane podczas 
Zjazdu w Gdańsku. Zaproponowano (Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn), aby Walne Zebranie zawsze 
odbywało sie podczas Zjazdu PTBI niezależnie od tego w jakim okresie roku będzie odbywał się 
Zjazd. Propozycja została przyjęta. 
 
13. Wolne wnioski z ostatniej chwili. 
 W tym punkcie obrad Marta Pasenkiewicz-Gierula podziękowała Komitetowi 
Programowemu oraz Organizacyjnemu IV Zjazdu. Podsumowała Zjazd: na konferencję przyjechało 
60 osób (w tym 4 z zagranicy). Do podziękowań przyłączył się Prezes PTBI. Organizatorom nie 
udało się zmobilizować środowisk naukowych Polski południowej (jedną z przyczyn był termin 
Zjazdu: wakacje na uczelniach i sesja poprawkowa). Uwaga ta wywołała krótką dyskusję na temat 
tego jaki termin Zjazdu byłby dobry dla studentów. Zaproponowano (Krzysztof Murzyn), aby starać 
się do uczestnictwa mobilizować doktorantów poprzez nawiązywanie kontaktów z kołami 
naukowymi działającymi na różnych uczelniach. Wydaje się jednak (Janusz Bujnicki), że z powodu 
kosztów uczestnictwa w Zjeździe nie uda się zachęcić dużo większej liczby doktorantów, ponieważ 
studenci z kół naukowych zazwyczaj jeżdżą na konferencje, które sami organizują bezkosztowo. 
Zasugerowano (Wiesław Nowak), że można zafundować uczestnictwo w Zjeździe dla dwóch 
studentów, którzy nie są opłacani przez swoją uczelnię. 

Krótko po zakończeniu Zjazdu pojawi się nowy numer Bioinformatorka. Uczestnicy zebrania 
zostali poproszeni o większą aktywność w tworzeniu Bioinformatorka. Zaproponowano, aby 
w Bioinformatorku pisać o nowych otwierających się centrach związanych z bioinformatyką oraz 
o nowych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Zarząd przedyskutował kwestię Zjazdu PTBi 2013. Proponuje się, aby organizatorem tego 
Zjazdu było środowisko wrocławskie. Chcemy, aby Zjazd 2014 odbył sie w Będlewie. 

Na tym zakończono Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. 
 
Protokołowała: 
Marta Szachniuk 
 
Załączniki: 
1. Lista obecności członków PTBI na Walnym Zebraniu 
2. Plan finansowy na 2012 rok 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 







Plan finansowy 2012

Wpływy (netto) 

BIT 2012  " 3 000
PTBI 2012" 2 000
Składki członkowskie " 5 000
RAZEM:" 10 000

Wydatki 2012

Koszty administracyjne " 2500
Nagrody " 4889
w tym:
" doktorat" 1667
" magisterium" 2111
" prezentacja PTBI" 1111
RAZEM" 7389

Wynik finansowy" 2611






