Protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia PTBI
Data posiedzenia: 29.09.2016, godz. 18.00
Miejsce: Białystok
Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu
Program posiedzenia (37 osób)

1. Ustalenie porządku obrad – przyjęty, wszyscy za (obecnych 27 osób)
2. Sprawozdanie zarządu od ostatniego zebrania walnego do 28.09.16 (załącznik)
3. Sprawozdanie z prac bieżących :
a. BIT (W. Nowak)
b. BIO 2016 (M. Kotulska)
c. Bioinformatorek (W. Nowak)
d. Nowa strona www PTBI, włamanie na starą (W. Rudnicki)
e. profil na FB i konkurs na 400. "polubienie" (AG)
f. Prace nad ustawą dot. ochrony danych biomedycznych (W.Rudnicki i W.Nowak)
g. Włączenie się w prace dołączenia do inicjatywy Elixir (W.Rudnicki)
h. Udział w akcji COST (W. Rudnicki)
4. Sprawozdanie finansowe z działalności PTBI (A. Gruca, załącznik)
5. Podsumowanie komisji rewizyjnej (zintensyfikowanie działań w kierunku zdobycia sponsorów
na nagrody, choćby rzeczowe). Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu i dokumentami
finansowymi, Komisja potwierdza prawidłowe działanie zarządu i wnioskuje o przyjęcie
sprawozdań zarządu.
6. Głosowanie za przyjęciem działania zarządu. Walne zgromadzenie jednoznacznie
zaakceptowało działanie zarządu w minionym okresie.
7. Wybory.
a. Kandydatury na prezesa: Witold Rudnicki.
Kandydat przedstawia program wyborczy
Wynik: 33 głosy ZA, Przeciw 1
b. Kandydatury do zarządu: Wiesław Nowak (34 za), Marta Szachniuk (34 za),
Aleksandra Gruca (34 za) , Bartosz Wilczyński (33 za, przeciw:1)
c. Komisja Rewizyjna: Piotr Łukasik (35 za), Dariusz Plewczyński (34 za, 1 p), Paweł
Górecki (34 za, 1 p).
Widownia, dyskusja:
1. Elixir (WR)
- Elixir, duża potrzeba, 200 tys. Euro rocznej składki
- Poznań zgłasza się jako potencjalny węzeł
- Włączenie innych towarzystw do lobbingu ws. przyłączenia do Elixiru, np. PTBioch
- Deklaracja ośrodków jako potencjalnych węzłów Elixiru
- Powołanie zespołu roboczego pod przew. W. Rudnickiego i przygotowanie raportu mapy
drogowej jak do tego dojść (W.Nowak).
2. Prace nad ustawą dot. ochrony danych biomedycznych (WN)
- Regulacje UE (przyjęte w tym roku). Zabezpieczenia muszą zostać szybko przyjęte, np.
szyfrowanie kodem sekwencji DNA nie wystarczy, są to dane bardzo łatwe do
zidentyfikowania. Konieczność każdorazowego uzyskiwania zgody osób przy kolejnych
badaniach na tych samych danych uniemożliwi badania naukowe.
- Sekwencjonowanie genomu Polaka (Poznań), dane mają być przechowywane w firmie
komercyjnej, ale dane będą przeznaczone do wielu rozmaitych badań naukowych.
- Jak będzie wyglądało cytowanie danych, na których wykonano publikowanie danych.

- Obecnie w Polsce ok. 20 biobanków, także komercyjnych, które naturalnie wejdą do grupy
zainteresowanej tematem
- Zrobić rozpoznanie jak inne kraje UE mają to uregulowane i wybrać rozwiązanie najlepsze
dla Polski
3. Reforma szkolnictwa – nauczanie informatyki w liceum: 1 godz/4 lata (WN). Czy chcemy
wystąpić z uchwałą do ministerstwa. List otwarty, włączenie PTI. Wyrażenie opinii w postaci
Listu Otwartego, na którym podpiszą się członkowie PTBI, którzy to popierają. Zgromadzenie
poparło pomysł.

