Kraków, 19.11.2005 r.
PROTOKÓŁ
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Biologii Komórki (PTBK) w dniu 19 listopada 2005 roku.

Zebranie odbyło się w gmachu Polskiej Akademii
Umiejętności, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, o
godzinie 14:15.

W posiedzeniu udział wzięli (alfabetycznie):

Zarząd Główny PTBK
Prezes:
Prof. dr hab. Barbara Płytycz

1. Prof. dr hab. Halina Gabryś
2. Prof. dr hab. Barbara Grzelakowska - Sztabert

Wiceprezes:
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

3. Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
4. Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
5. Prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek
6. Dr hab. Maria Laszczyńska
7. Prof. dr hab. Janusz Maszewski
8. Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
9. Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski
10. Prof. dr hab. Barbara Płytycz
11. Dr Małgorzata Przybyło
12. Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
13. Mgr Anna Stankiewicz
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski – członek honorowy PTBK

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek
Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski
Prof. dr hab. Jerzy Warchoł
Sekretarz:
Mgr Anna Stankiewicz
Skarbnik:
Dr Małgorzata Przybyło
Redaktorzy czasopism PTBK:
Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Prof. dr hab. Jerzy Sikora
Prof. dr hab. Aleksander Sikorski
Prof. dr hab. Jan Szopa

Komisja rewizyjna:
Prof. dr hab. Barbara GrzelakowskaSztabert
Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie
Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska
uczestniczyli w uroczystym otwartym posiedzeniu
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Publicznym Polskiej Akademii Umiejętności, poświęconym
wręczeniu nagród Akademii i ogłoszeniu nazwisk nowych
Członków. Posiedzenie uświetnił wykład Profesora
Władysława Bartoszewskiego
„Polska w XXI wieku:
pamięć i przyszłość” po którym odbyło się krótkie spotkanie
towarzyskie.

Nieobecność usprawiedliwił dr Dariusz Rakus

Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
2.Wręczenie dyplomu członkostwa honorowego
Kilarskiemu

PTBK profesorowi dr hab. Wincentemu

Profesor Barbara Płytycz wręczyła dyplom mianujący profesora Wincentego Kilarskiego na
honorowego członka Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki. Profesor Kilarski serdecznie
podziękował za uhonorowanie jego osoby i podkreślił, Ŝe Towarzystwo rozwija się i działa
coraz pręŜniej. Prof. Korohoda przypomniał zasługi honorowego członka dla rozwoju
mikroskopii elektronowej a przede wszystkim dla powstania PTBK.
3.Podsumowanie IX Konferencji Biologii Komórki w Łodzi (ref. prof. J.Maszewski)
Prof. Maszewski, organizator Konferencji, zdał krótką relacje z organizacji i przebiegu IX
Konferencji Biologii Komórki oraz przekazał pisemne sprawozdanie. W konferencji wzięło
udział 400-500 osób w tym 16 gości z zagranicy. Profesor Maszewski zaznaczył, Ŝe duŜą
grupę uczestników stanowiła młodzieŜ. Ponadto Prof. Maszewski obiecał, Ŝe w przyszłości
chętnie będzie się dzielił swoimi doświadczeniami z kolejnymi organizatorami konferencji.
Zdaniem Profesora najwięcej kłopotów sprawiała organizatorom komunikacja z uczestnikami
konferencji zarówno drogą e-mailową jak i tradycyjną.
Budynek w którym odbywała się Konferencja spełniał wszelkie wymogi. BudŜetu całej
konferencji nie moŜna jeszcze podsumować, ale szacuje się jego wysokość na ponad 120 tys.
zł. Wypłacono honorarium 25 osobom, które uczestniczyły w przygotowaniach konferencji.
Zarówno prof. Przestalski jak i prof. Płytycz pochwalili organizację i przebieg Konferencji.
Prof. Kawiak podkreślił konieczność przekazania doświadczeń i informacji kolejnym
organizatorom. Prof. Korohoda pochwalił liczne postery przedstawione na konferencji oraz
zaproponował, aby w przyszłości wprowadzić „roundtable discussion” na temat posterów,
które moderator sesji uznałby za najbardziej interesujące. Prof. Kawiak dodał, Ŝe jego
zdaniem na omawianej konferencji było za duŜo krótkich referatów, które moŜna byłoby
zastąpić właśnie posterami.

4.Sytuacja finansowa Towarzystwa (ref. dr M. Przybyło)
Sprawozdanie dotyczące finansów PTBK przygotowała i odczytała sekretarz PTBK, dr
Małgorzata Przybyło. Skarbnik apelował o uregulowanie składek przez Oddziały.

Stan finansów.
Aktualny stan konta wynosi 4617, 53 zł. PTBK posiada równieŜ gotówką w kwocie 879.46 zł
czyli Towarzystwo na dzień 19.11.2005 dysponuje kwotą 5096,99zł. Warto zauwaŜyć, Ŝe z
kaŜdym wydrukiem bankowym kwota konta jest pomniejszana o 30,- zł.
Poniesione wydatki przez PTBK: nagrody dla uczestników IX Konferencji Biologii Komórki
w Łodzi w wysokości 3000 zł, obsługa konta 60 zł oraz wysłanie poczty - 50 zł.

5.Sprawa rejestracji PTBK w Krajowym Rejestrze Sądowym (ref. mgr A. Stankiewicz)
Rejestracja PTBK w Krajowym Rejestrze Sądowym jest ciągle w toku. Przy współpracy z
radcą prawnym udało nam się zgromadzić niezbędną dokumentacje i nanieść w Satucie
poprawki w statucie przegłosowane na Walnym Zgromadzeniu. Protokoły wraz z
uchwałami przesłane przez Oddziały PTBK pozwolą na złoŜenie wniosku do KRS, który
musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu PTBK. W celu ułatwienia w
przyszłości procesu rejestracji, w przypadku Oddziałów Towarzystwa zdecydowano się na
podanie adresów odpowiednich uczelni lub placówek PAN, bez wyszczególniania nazw
Zakładów zatrudniających aktualnych prezesów Oddziałów.
6.Zakończenie prac nad "Słownikiem Biologii Komórki" (ref. prof. B.Płytycz)
Prof. Płytycz zaprezentowała zebranym egzemplarz „Słownik Biologii Komórki”, którego
pierwsze egzemplarze zostały udostępnione członkom PAU. Słownik zostanie wydany w
nakładzie 500 egzemplarzy, w tym 100 słowników zostanie bezpłatnie przekazanych dla
autorów słownika, recenzentów oraz członków IV i V Wydziału PAU. Prof. Płytycz
zaznaczyła, Ŝe juŜ naleŜy pomyśleć o następnym wydaniu Słownika oraz podkreśliła
konieczność jego udoskonalania. Prof. Kawiak obiecał zamieścić informację o ukazaniu się
"Słownika" w Postępach Biologii Komórki, natomiast prof. Korohoda zaproponował, aby
równieŜ w innych czasopismach ukazała się ta informacja. Ze względu na korzystniejsze
warunki finansowe, symboliczne honoraria dla autorów zostaną naliczone dopiero w roku
2006. Podjęto dyskusję na temat umieszczenia słownika on-line oraz zdecydowano, Ŝe
Towarzystwo w będzie uaktualniało słownik.

7. Sprawy bieŜące PTBK i wolne wnioski (ref. prof. B.Płytycz).
Prof. Płytycz powiadomiła zebranych, Ŝe dzięki inicjatywie Profesora J.Kawiaka dwóch
autorów wyróŜniających się plakatów zostało nagrodzonych rocznikami "Postępów Biologii
Komórki". Zaproponowano teŜ, aby inne czasopisma równieŜ przyznawały takie nagrody dla
wyróŜniających się młodych uczestników przyszłych konferencji. Prof. Kawiak przekazał do
archiwum PTBK sprawozdanie z działalności Sekcji Biologii komórki w latach 1979-1983
Zgłoszono przy tej okazji propozycję napisania w przyszłości o historii PTBK w czasopiśmie
"Postępy Biologii Komórki".
Dr hab. Maria Laszczyńska poruszyła kwestię organizacji Konferencji Biologii
Komórki przez Oddział Szczeciński (w Szczecinie lub Kołobrzegu) PTBK nadmieniając, Ŝe
obecnie niestety zmaga się z wieloma problemami. Prof. Grzelakowska-Sztabert zgłosiła
propozycję aby połączyć Konferencję Biologii Komórki z Konferencją Towarzystwa
Biochemicznego. Padła teŜ propozycja zorganizowania konferencji w Warszawie. Ponadto
poparto pomysł przekazywania informacji o konferencjach i szkoleniach interesujących
członków naszego Towarzystwa na planowanej stronie internetowej PTBK, a obecnie takie
informacje ma rozprowadzać Zarząd drogą poczty elektronicznej.
Protokołowała:
/-/ mgr Anna Stankiewicz
Prezes
/-/ prof. dr hab. Barbara Płytycz

