Kraków, 20.06.2009 r.

PROTOKÓŁ
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK)
w dniu 20 czerwca 2009 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):
1. Justyna Drukała
2. Alicja Józkowicz
3. Jerzy Kawiak
4. Włodzimierz Korohoda
5. Marcin Majka
6. Stanisław Moskalewski
7. Barbara Płytycz
8. Stanisław Przestalski
9.Małgorzata Przybyło
10. Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
Nieobecność usprawiedliwił p. prof. Wincenty Kilarski.
Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek dzienny:
1. Otwarcie zebrania (dr hab. A. Józkowicz)
Dr A.Józkowicz otworzyła zebranie o godz. 14.00.
2. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu Głównego PTBK z 21 marca 2009r.
(Protokół został wysłany pocztą elektroniczną do członków ZG PTBK).
Protokół został przyjęty przez aklamację.

3. Informacja na temat nowej strony internetowej PTBK- prezentacja
Dr Alicja Józkowicz przedstawiła projekt nowej strony internetowej PTBK i omówiła jej
konstrukcję.
Nowa strona zawiera następujące modyfikacje:
Baner górny:
PTBK
- Zarząd Główny
- Członkowie honorowi [wszystkie roczniki, bez rozdzielenia na 2005 i 2008, alfabetycznie]
- Historia Towarzystwa [to będzie obejmować także historię badań nad biologią komórki]
- Nagroda im. Wacława Maizla
- Statut
- Deklaracje członkowskie [do pobrania w wersji pdf]
- Aktywność Zarządu Głównego [protokoły zebrań, informacje o innych formach aktywności]
Konferencje
- Ciekawe konferencje [informacje o konferencjach tematycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych
otwierających się jako lista].
- Archiwum [opis poprzednich konferencji od ostatniej do najnowszej, z otwierajacymi sie po kliknięciu
materiałami; Także podlinkowanie do suplementów Acta Biochim Pol, jeśli są tam abstrakty].
Ciekawe artykuły
- Prace członków PTBK (aktualizowane linki do zgłoszonych artykułów opublikowanych jako open access;
artykuły zgłaszane przez Autorów, np. z ostatnich dwóch lat, np. do trzech-pięciu artykułów na zespół)
- Ciekawe nowości (docelowo – do 50 artykułów przeglądowych lub ważnych badawczych; koniecznie
publikowanych w systemie open access; zgłaszanych przez członków Towarzystwa)
- Historie z przeszłości (docelowo – do dwudziestu krótkich, ilustrowanych, informacji o ważnych
postaciach i odkryciach polskich biologów sprzed lat: np. Komórka w podwojeniu; Teichmann – hemina;
Laura Kaufmann – askolotl itp;)
Dla szkół
- Wykłady [docelowo: kilkadziesiąt wykładów popularno-naukowych w formie slajdów z pdf, z podaniem
autora]
- Publikacje [docelowo: kilkadziesiąt publikacji polskojęzycznych (np. wybrane artykuły z Postępów
Biologii Komórki) i anglojęzycznych (typu tutorial), które mogą być przydatne dla nauczycieli i
zainteresowanych uczniów
- Opinie o podręcznikach [oceny merytoryczne, podpisane przez Autorów + forum anonimowe, ale
moderowane; trzeba będzie opracować regulamin].
W laboratorium
- Sprawdzone protokoły [pogrupowane dziedzinami zoptymalizowane protokoły badawcze + możliwość
komentowania (forum moderowane)]
- SOS [forum wymiany doświadczeń – czyli dlaczego metoda nie działa; poszukiwania dostępnych linii
komórkowych np. z nadekspresją transgenów, poszukiwania plazmidów itp. do współpracy naukowej;
forum moderowane, nie anonimowe]

Oferty pracy
- Informacje o wolnych etatach oraz możliwości robienia doktoratu [nadsyłane przez zainteresowane
osoby]
Galeria
- Docelowo: kilkaset atrakcyjnych zdjęć pogrupowanych tematycznie; widocznych jako miniatury,
otwierających się jako duże zdjęcie z krótkim opisem i nazwiskiem oraz afiliacją Autora]. Z boku może
być rotujące zdjęcie (ale rotacja powolna), a dostęp do miniatur będzie po kliknięciu na galerię.
Baner boczny - prawy
- Aktualności: najbliższe wydarzenie w Oddziałach
- Nad aktualnościami "Oddziały", które rozwijały by się poszczególne oddziały (jest ich 5). Po wejściu na
wybrany oddział pokazywałby się zarząd i lista członków. Tu również byłyby sympozja oddziału
warszawskiego (jako cześć rozwijających się informacji po wejściu na oddział warszawski)
- Pod aktualnościami dałabym "Ważne linki": np. na PTBioch, Komitet Cytobiologii PAN, Polskie
Towarzystwo Cytometryczne itp. [po uzyskaniu zgody].
Baner boczny - lewy
- Wydawnictwa: zdjęcia okładek aktualnych numerów czasopism; po kliknięciu połączenie ze stroną
czasopisma.

W dyskusji na temat ewentualnych zmian dotyczących układu, zawartości i poprawek
w poszczególnych katalogach udział wzięli wszyscy uczestnicy zebrania.
Dr A. Kiliszek zasygnalizowała potrzebę rozpropagowania strony w szkołach średnich –
poszczególne oddziały powinny stworzyć bazę danych wszystkich szkół, do których
PTBK będzie mogło przesyłać istotne informacje.
Prof. Moskalewski i prof. Kawiak zaproponowali, aby kwestię opiniowania
podręczników szkolnych skonsultować z Komisją PAU.
Prof. Korohoda zaproponował, aby na stronie pojawiały się także informacje o grantach
oraz raporty z konferencji, w których udział biorą członkowie PTBK.

4. Informacje na temat przebiegu rejestracji sądowej Zarządu Głównego PTBK
Dr A. Józkowicz poinformowała obecnych o złożeniu dokumentów wyjaśniających
nieścisłości w dokumentach wskazane przez Sąd Rejonowy w Krakowie (XI wydział
Gospodarczy KRS).

5. Informacje na temat możliwych zmian w prawie dotyczącym doświadczeń na
zwierzętach i działań inicjowanych przez PTBioch – dr A. Józkowicz
6. Informacje na temat przebiegu prac nad wyłonieniem laureata nagrody za
najlepszą publikację w PBK w roku 2008

Dr A.Józkowicz przekazała informacje, które uzyskała drogą elektroniczną od
przewodniczącego Komisji oceniającej publikacje w PBK 2008 – p. prof. Maszewskiego,
dotyczące porządku prac Komisji:
1 etap prac – do 15 lipca
2 etap prac – do 10 września – wyłonienie laureata nagrody

7. Wolne wnioski
Dr A.Kiliszek zaproponowała termin wręczenia nagrody za najlepszą publikację w PBK
2008 na 28 listopada 2009 w Warszawie, w czasie Sympozjum organizowanego przez
Oddział Warszawski PTBK

8. 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

