Kraków, 17.11.2007 r.

PROTOKÓŁ
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w
dniu 17 listopada 2007 roku.
Zebranie odbyło się w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. Sławkowskiej w
Krakowie, o godzinie 14:00.
W posiedzeniu udział wzięli (alfabetycznie):
1. Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
3. Prof. dr hab. Janusz Maszewski
4. Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
5. Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski
6. Prof. dr hab. Barbara Płytycz
7. Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
8. Dr Małgorzata Przybyło
9. Dr Jolanta Sroka /z Prof. dr hab. Halina Gabryś
10. Dr Krzysztof Wiąckowski
Nieobecność usprawiedliwili prof. dr hab. Barbara Grzelakowska-Sztebert i prof. dr
hab. Jerzy Warchoł.
Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie uczestniczyli w uroczystym otwartym
posiedzeniu Publicznym Polskiej Akademii Umiejętności. Posiedzenie zakończył
wykład Profesora Piotra Sztompki "Zaufanie - brakujące ogniwo polskiej
transformacji", po którym odbyło się krótkie spotkanie towarzyskie.

Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek dzienny:
1. Otwarcie zebrania (prof. dr hab. B. Płytycz)
Profesor B. Płytycz otworzyła zebranie o godz. 14.00.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – protokół rozesłano uprzednio
pocztą elektroniczną.

Stan prac nad wznowieniem "Słownika Biologii Komórki"– (ref. prof. dr hab. B.
Płytycz)
Prof. Płytycz zapoznała zebranych z recenzją "Słownika Biologii Komórki", która
ukazała się we „Wszechświecie” i poinformowała o oddaniu nowej wersji słownika
do wydawnictwa. Słownik wzbogacony został o blisko 300 nowych haseł, a część
haseł została przeredagowana i poszerzona. Nowe wydanie wzbogaci indeks
angielsko-polski oraz spis aminokwasów. Do składu redakcyjnego Słownika
dołączono Prof. dr hab. Zofię Osuchowską oraz dr Jacka Godulę.
Prof. Płytycz wyraziła nadzieje, Ŝe nowa wersja ksiąŜkowa będzie moŜliwa do
sprzedaŜy na konferencji w Olsztynie.
Prof. Płytycz zapytała zebranych o dedykację Słownika, czy drugie wydanie ma być
dedykowane równieŜ pamięci Pani Profesor Haliny Krzanowskiej. Wszyscy zebrani
byli za pozostawieniem dedykacji.
3. Stan prac nad stroną internetową PTBK – (ref. prof. dr hab. B. Płytycz)
Prof. Płytycz przypomniała o tym, Ŝe obecny adres strony Towarzystwa jest
tymczasowy. Serwer UJ ma problemy, więc moŜliwe, Ŝe nie będzie moŜna umieścić
strony PTBK na nim, natomiast ze względu na konieczność przeniesienia strony prof.
Płytycz będzie starała się przenieść stronę na serwer Cyfronetu.
4. Stan prac nad organizacją konferencji PTBK w roku 2008 – (ref. Prof. dr hab.
Jerzy Moraczewski)
Prof. Moraczewski zrelacjonował stan prac nad organizacją konferencji PTBK.
12 grudnia odbędzie się ostatnie spotkanie powołujące Komitet Organizacyjny
natomiast Komitet Naukowy będzie jeszcze ustalany. Tytuł konferencji to „Komórki
macierzyste”. Do końca listopada będą przesłane mailem tematy poszczególnych
sesji. Będzie jeden wykład inauguracyjny. Nie ma jeszcze wybranej osoby, wiadomo
natomiast, Ŝe Prof. Tarkowski nie będzie mógł go wygłosić, ze względu na wyjazd za
granicę. W trakcie konferencji będą cztery wykłady dla wszystkich, oraz liczne
tematyczne sesje. Ciągle jest dyskusja na temat organizacji „Sesji młodych”, czy będą
to plakaty i konkurs na najlepszy z nich, czy ma to być sesja z plakatami i dyskusją
organizowana i oceniana tylko przez młodych.
Streszczenia konferencyjne będą drukowane w Acta Biochimica Polonica, które jest
wydawnictwem sprawdzonym, a prof. Korohoda dodał, Ŝe obecnie jest to czasopismo
jedno z najlepiej prosperujących polskich czasopism na zachodzie.
Do 30 kwietnia będzie moŜna nadsyłać abstrakty, natomiast wszelkie płatności i
rezerwacje hoteli do 15 maja 2008.

Do sponsorowania konferencji zgłosiło się duŜo firm, pieniądze na wydawnictwo
uzyskane będą prawdopodobnie z Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa WyŜszego.
Patronem Konferencji będzie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Rektor
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, ponadto Rektor Uniwersytetu
Warszawskiego moŜe zaprosić jednego wykładowcę i opłacić jego obecność na
konferencji
Prof. Korohoda zwrócił uwagę na to, Ŝeby sesje były planowane tak, Ŝeby nie
rozdzielać osób o podobnych zainteresowaniach, a sponsorowanie przez firmy moŜe
być na zasadzie patronatu jednej firmy nad daną sesją.
Prof. Płytycz przypomniała, Ŝe w trakcie konferencji będą dwa Walne Zebrania, które
nie powinny odbyć się w tym samym czasie.
Prof. Moraczewski poinformował równieŜ o sugestiach rozpoczęcia zjazdu juŜ w
niedzielę tak, aby juŜ od poniedziałku do środy mogły trwać regularne sesje.
Prof. Płytycz zaproponowała dodatkowo do Komitetu Honorowego prof. Andrzeja
Białasa.
5. Sprawy finansowe PTBK (ref. Dr M. Przybyło)
Dr Przybyło zapytała o to jak będą egzekwowane opłaty członkowskie w przypadku
opłaty na konferencję w Olsztynie. Oddział Krakowski ma sprawdzone składki od
2003 roku. Prof. Moraczewski powiedział, Ŝe opłaty będą wymagane od wszystkich
członków, którzy są juŜ długo w PTBK z trzech ostatnich lat, czyli od 2005 roku,
natomiast osoby, które są od roku w Towarzystwie równieŜ będą miały zniŜkę.
Dr Przybyło zwróciła uwagę na konieczność podniesienia składki członkowskiej.
Równocześnie zwróciła uwagę, na trudność z rozliczaniem składek, które napływają
na konto PTBK, a nie do skarbników poszczególnych Oddziałów.
Prof. Kawiak i prof. Korohoda zwrócili uwagę na moŜliwość załoŜenia subkont w
Oddziałach, natomiast dr Przybyło przypomniała, Ŝe miesięczna opłata za konto to 30
złotych, co wyklucza załoŜenie czterech dodatkowych kont.
Ustalono, Ŝe wpłaty będą przyjmowane zarówno przez skarbników Oddziałów, jak i
na konto PTBK. Wszyscy głosowali za takim rozwiązaniem wpłat.
Ze względu na konferencję Oddział Warszawski w roku 2008 będzie mógł zostawić
całą składkę członkowską na potrzeby organizacyjne.
6. Wolne wnioski
Prof. Płytycz zwróciła uwagę na to, Ŝe Zarząd Główny zbiera się przedostatni raz.
Przypomniała, Ŝe na Walnym Zebraniu w Olsztynie będzie moŜna zgłosić nazwiska
osób na członków honorowych. Zaproponowała Ŝeby obecni członkowie honorowi
podali nazwiska osób, które będą mianowane na członków honorowych. Prof.
Moskalewski zwrócił uwagę, Ŝe członkiem honorowym powinno się zostać za zasługi

dla Towarzystwa. Prof. Płytycz zaproponowała równieŜ kandydaturę na przyszłego
prezesa PTBK, dr hab. Alicję Józkowicz. Prof. Moskalewski stwierdził, Ŝe to dobra
kandydatura.
Prof. Kawiak poprosił zebranych o pomoc w decyzji, co do sposobu wydawania
Postępów Biologii Komórki. Dotychczasowy format miałby być zamieniony na
format A4. Część zebranych była za pozostaniem przy dawnym formacie, natomiast
część optowała przy zmianie. Prof. Moskalewski zwrócił uwagę, Ŝę najlepiej będzie
jak wydawca podejmie decyzję.
7. Zamknięcie zebrania
Profesor B.Płytycz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranym za przybycie
na Zebranie Zarządu Głównego PTBK.
Protokołowała:
/-/ dr Joanna Homa
Prezes
/-/ prof. dr hab. Barbara Płytycz

