
Protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia członków PTBI 

Zebranie odbyło się w dnia 28. września 2017 o godzinie 17:30, w Uniejowie, podczas X Zjazdu 
PTBI, Uniejów 2017.

Obecnych 39 członków.

Zebranie przebiegało wg następującego porządku obrad:
1. Wybór komisji skrutacyjnej w osobach Aleksandry Świercz i Pawła Mackiewicza
2. Omówienie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad przez aklamację
3. Przedstawienie sprawozdania zarządu PTBI za rok 2017 przez Sekretarza PTBI
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 przez skarbnika PTBI
5. Przedstawienie przez Piotra Łukasika sprawozdania komisji rewizyjnej PTBI na temat 

działalności zarządu w 2017 r
6. Głosowanie za udzieleniem absolutorium zarządowi PTBI: 37 głosów „za”, 2 wstrzymujące

się
7. Dyskusja programowa

Podczas dyskusji programowej omawiane było wiele kwestii, w szczególności:
1) Ze względu na ujemny wynik finansowy towarzystwa, który zarząd i komisja rewizyjna zgodnie 
wiążą z ujemnym wynikiem konferencji BIT, pojawiły się głosy (zarówno z komisji rewizyjnej, jak
i z sali) dotyczące konieczności ożywienia konferencji BIT, lub jeśli to się nie powiedzie, 
rozważenia możliwości organizacji tylko jednego spotkania rocznie (konferencja BIT i Zjazd PTBI 
naprzemiennie co 2 lata). W związku z różnymi opiniami, postanowiono w 2018 nadal 
organizować oba spotkania i podjąć ewentualną decyzję na zjeździe we Wrocławiu w 2018 roku.
2) Dyskutowano wiele możliwych sposobów ożywienia konferencji BIT i zjazdu PTBI:

 P. Mackiewicz wnioskował szerzej zakrojoną reklamę także na innych wydziałach (np. 
Biologii) niekoniecznie do tej pory związanych z PTBI.

 Sz. Wąsik postulował rozważenie równoległych sesji referatów.
 Pojawiła się propozycja krótkich (5min) wystąpień ustnych dla uczestników. Za wnioskiem 

M. Kotulskiej, postanowiono, że nie zostaną one wprowadzone na Zjeździe PTBI 2018, ale 
będą rozważane na kolejne lata.

 Proponowane było (jak w minionych latach) dodanie sesji warsztatowych w ostatnim dniu 
konferencji BIT. M. Biniecki proponował warsztaty z pakietu SimRNA, W. Rudnicki 
proponował warsztaty z „feature selection”, B. Wilczyński proponował warsztaty z analizy 
danych Hi-C, pojawiła się też propozycja zaproszenia organizatorów NGSchool do 
zorganizowania warsztatów z analizy danych sekwencjonowania nowej generacji.

 Dyskutowane było wprowadzenie sesji sponsorowanych i prezentacji przedstawicieli firm 
biotechnologicznych i bioinformatycznych. Zarząd zobowiązał się do rozpoznania 
zainteresowania firm takimi wystąpieniami

 Dyskutowano o niewielkiej świadomości młodych uczestników zjazdu (głównie studentów)
o istnieniu konkursu na najlepszą prezentację i najlepszy plakat. Postanowiono 
wyeksponować tą informację lepiej przy ogłaszaniu przyszłorocznego zjazdu

3) Prezes W. Rudnicki przedstawił także makiety nowej wersji strony www Towarzystwa, w 
związku z planowanymi zmianami na stronie.


