Kraków, 20.03.2010 r.

PROTOKÓŁ
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK)
w dniu 20 marca 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):
Justyna Drukała
Alicja Józkowicz
Andrzej Kononowicz
Włodzimierz Korohoda
Marcin Majka
Stanisław Moskalewski
Barbara Płytycz
Stanisław Przestalski
Małgorzata Przybyło
Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
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 14 listopada 2009r.
(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. A. Józkowicz poinformowała o zatrudnieniu informatyka, który będzie
obsługiwał stronę internetową PTBK i będzie miał bezpośredni kontakt z
przewodniczącymi oddziałów. Na stronie planuje się stworzenie interaktywnego
forum dyskusyjnego oraz zakładki z recenzjami podręczników.
Prof. Korohoda zaproponował umieszczenie na stronie zakładki z naukowymi
aktualnościami w zakresie biologii komórki

4. Informacja finansowa i dyskusja nad sposobem wpłacania składek.
dr M.Przybyło przedstawiła stan finansów PTBK i zwróciła uwagę na konieczność
odprowadzania składek członkowskich i ustalenie zasad weryfikacji składek i
ustalenia reguł członkowstwa.

5. Informacja na temat nagrody za najlepszy artykuł w PTBK w roku 2009.
prof. A.Józkowicz zreferowała przebieg uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się
28 listopada 2009r. w trakcie Minisympozjum organizowanego przez warszawski oddział
PTBK. Nagrodę otrzymała Urszula Kralisz.
Jednocześnie prof. Józkowicz poinformowała, że firma Roche jest nadal zainteresowana
sponsorowaniem tej nagrody. Komisja powołana dla wyłonienia laureata pozostaje bez
zmian.
6. Dyskusja na temat wstępnych założeń do organizacji konferencji w roku 2011
(propozycje członków komitetu honorowego i naukowego, propozycje tytułów
sesji).

Przewodniczący krakowskiego oddziału PTBK dr Marcin Majka poinformował, o
rezerwacji Audytorium Maximum jako miejsca konferencji PTBK we wrześniu 2011r.
Administrowaniem całym przedsięwzięciem będzie się zajmowała firma zewnętrzna.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę zwrócenia się do MNiSW o
dofinansowanie konferencji, a także na zaproszenie J.M.Rektora UJ do
współorganizowania konferencji.
Ustalono, że językiem obrad będzie j. angielski. Zwrócono uwagę na konieczność
podania propozycji tematów sesji konferencji w czerwcu br. oraz zaproszenie sponsorów
do aktywnego udziału w organizacji konferencji.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
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

