Kraków, 19.06.2010 r.

PROTOKÓŁ
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK)
w dniu 19 czerwca 2010 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. Włodzimierz Korohoda
dr hab. Marcin Majka
prof. Stanisław Moskalewski
prof. Barbara Płytycz
prof. Stanisław Przestalski

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 20 marca 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).
dr J. Drukała przekazała informacje na temat możliwości funkcjonowania forum
dyskusyjnego, zwróciła się z prośbą o przygotowanie propozycji głównych wątków
forum dyskusyjnego.
Informacja na temat przesyłania plików zamieszczanych na stronie internetowej PTBK
zostanie rozesłana do przewodniczących Oddziałów.

Prof. Płytycz zasugerowała stworzenie na stronie głównej PTBK zakładki odsyłającej
na stronę PAU po uzyskaniu zgody Prezesa PAU, prof. A. Białasa.
4. Informacja na temat nagrody finansowanej przez firmę Roche za najlepszy artykuł w
PTBK.
prof. Alicja Józkowicz przedstawiła nową umowę sponsoringu nagrody zawartą 5
maja 2010 zawartą między PTBK a spółką Roche Diagnostics i poinformowała,że
wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie mini sympozjum organizowanym przez
Oddział Warszawski PTBK.

5. Informacja na temat konferencji organizowanej przez Oddział Wrocławski PTBK
„From Neurobiology to Medical Practice, From Basic Sciences to Patient”.
prof. Alicja Józkowicz poinformowała o konferencji organizowanej przez Oddział
Wrocławski PTBK i o wnisku złożonym przez Oddz. Wrocławski do MNiSzW o
dofinansowanie konferencji.

6. Informacja na temat Zjazdu PTBK w roku 2011 – referuje przewodniczący
Krakowskiego Oddziału PTBK dr hab. Marcin Majka
dr Majka przedstawił propozycję sesji naukowych na kongres PTBK i PTBioch:
1. Komórki macierzyste
2. Nowotworowe komórki macierzyste
3. Cykl komórkowy
4. Komórki nowotworowe i ich przerzutowanie
5. Ruchy komórkowe
6. Inżynieria komórkowa i tkankowa
7. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa
8. Komórki roślinne
9. Komórki nerwowe
10. Przejście epitelialno-mezenchymalne
11. Epigenetyczna regulacja procesów komórkowych
prof. Korohoda zasugerował rozszerzenie listy sesji o:

12. Błona komórkowa
13. Heterogenność populacji
Zwrócono uwagę na konieczność poinformowania potencjalnych sponsorów o
planowanym kongresie
Sprawy bieżące i wolne wnioski
prof. Płytycz zwróciła uwagę na konieczność zwrócenia się do członków honorowych
PTBK o wytypowanie nowych członków towarzystwa, których zatwierdzenie będzie
vmiało miejsce w trakcie zajazdu PTBK we wrześniu 2011r.
7. Zamknięcie zebrania
Dr A. Józkowicz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranym za przybycie na
Zebranie Zarządu Głównego PTBK.
Protokołowała:
/-/ drJustyna Drukała
Prezes
/-/ dr hab. Alicja Józkowicz

