Kraków, 19.03.2011 r.

PROTOKÓŁ
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK)
w dniu 19 marca 2011 roku.

Zebranie odbyło się w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. Sławkowskiej
w Krakowie, o godzinie 14:00.
Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie uczestniczyli w uroczystym otwartym
posiedzeniu Publicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

W posiedzeniu (część zamknięta) udział wzięli (alfabetycznie):
Dr Justyna Drukała
Prof. Alicja Józkowicz
Prof. Andrzej Kononowicz
Prof. Włodzimierz Korohoda
Dr hab. Marcin Majka
Dr Agnieszka Strzelecka
Prof. Stanisław Moskalewski
Prof. Barbara Płytycz
Prof. Stanisław Przestalski
Dr Małgorzata Przybyło
Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek dzienny:
1. Otwarcie zebrania (prof. A. Józkowicz)
prof. A.Józkowicz otworzyła zebranie o godz. 14.00.
2. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu Głównego PTBK z 19 listopada 2010r.
(Protokół został wysłany pocztą elektroniczną do członków ZG PTBK).
Protokół został przyjęty przez aklamację.

3. Informacja na temat funkcjonowania strony internetowej (forum dyskusyjne,
system przesyłania danych z Oddziałów)
Prof. Alicja Józkowicz poinformowała obecnych o zatrudnieniu informatyka,
obsługującego stronę WWW PTBK i zasugerowała bezpośredni kontakt z sekretarzami i
przewodniczącymi oddziałów w związku z wprowadzaniem informacji i uaktualnianiem
danych na stronie. Zaproponowała także utworzenie interaktywnego forum
dyskusyjnego, które działałoby pod jej merytorycznym nadzorem, a także publikowanie
na stronie recenzji podręczników do biologii.
Prof. Korohoda zasugerował zamieszczenie linków do ciekawych stron i czasopism
biologicznych
4. Informacja finansowa i dyskusja nad sposobem wpłacania składek
Dr Małgorzata Przybyło zreferowała stan finansowy PTBK. Zwróciła uwagę na
konieczność usystematyzowania wpłat składek członkowskich oraz na zaległości w ich
wpłacaniu. Dyskutowano możliwość fakturowania składek.
Stan konta – 1000 zł
5. Informacja na temat nagrody za najlepszy artykuł w PTBK w roku 2010.
Profesor Józkowicz poinformowała o wręczeniu nagrody.
Laureatką nagrody została dr Krystyna Rybka za pracę "Tilling i fox-hunting: nowe
metody analizy funkcjonalnej genów". Wręczenie nagrody odbyło się podczas mini
sympozjum organizowanego przez Oddział Warszawski PTBK 20 listopada 2010r.
Prof. Józkowicz poinformowała, iż firma
Roche nadal zainteresowana jest
sponsorowaniem nagrody i zaproponowała, aby skład komisji przyznającej tę nagrodę
pozostał bez zmian.
6. Dyskusja na temat wstępnych założeń do organizacji 2 Kongresu Biochemii i
Biologii Komórki w roku 2011 (propozycje członków komitetu honorowego i
naukowego, propozycje tytułów sesji)
Prof. Marcin Majka, przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTBK poinformował
o ustaleniach dotyczących terminu i miejsca zjazdu (5-9 wrzesień 2011 – Audytorium
Maximum), a także przedstawił propozycje tematów sesji naukowych.
Zaproponowano zwrócenie się z zaproszeniem do Rektora UJ do
współorganizowania kongresu, a także powiadomienie Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Patologów do udziału w kongresie
Zasugerowano zwrócenie się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o
dofinansowanie organizacji konferencji.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Prof. Alicja Józkowicz zaproponowała poparcie listu przygotowywanego przez
powoływaną Federacje Polskich Towarzystw Naukowych, skierowanego do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Ministra Finansów w sprawie możliwości zmiany
interpretacji przepisów o zamówieniach publicznych, które mogłyby pozwolić na
uniknięcie przetargów na odczynniki.
Wniosek został poparty przez aklamację
8. Zamknięcie zebrania
Prof. A. Józkowicz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranym za przybycie na
Zebranie Zarządu Głównego PTBK.
Protokołowała:
/-/ drJustyna Drukała
Prezes
/-/ prof. Alicja Józkowicz

