
Kraków, 23.06.2007 r. 
 

 
PROTOKÓŁ 

 
z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w 

dniu 23 czerwca 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. Dr hab. Hanna Fabczak/z prof. dr hab. Jerzy Moraczewski 

2. Prof. dr hab. Halina Gabryś 

3. Prof. dr hab. Jerzy Kawiak 

4. Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski 

5. Prof. dr hab. Barbara Płytycz 

6. Prof. dr hab. Stanisław Przestalski 

7. Dr Małgorzata Przybyło 

8. Dr Dariusz Rakus 

9. Dr Krzysztof Wi ąckowski 

Nieobecność usprawiedliwił prof. dr hab. Jerzy Moraczewski. 

 

Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie uczestniczyli w uroczystym otwartym 

posiedzeniu Publicznym Polskiej Akademii Umiejętności. Posiedzenie zakończył 

wykład Profesora Macieja śylicza zatułowany "Stres a choroby cywilizacyjne" , 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. 
3. Stan prac nad stroną internetową PTBK – (prof. dr hab. B. Płytycz)  



Prof. Płytycz zapytała zebranych o opinie na temat strony internetowej. Ogólnie 

strona została przyjęta jako czytelna i bez większych zastrzeŜeń. 

Prof. Jerzy Kawiak zwrócił uwagę, Ŝe we wstępie historycznym nie ma informacji o 

współorganizowanych przez niego w Warszawie przez wiele kolejnych lat 

Konferencjach Biologii Komórki. Prof. Płytycz dodała, Ŝe Oddział Warszawski 

organizuje równieŜ liczne sympozja. Informacje te trafią na stronę internetową. Na 

stronie tej jest juŜ miejsce na przygotowywaną Konferencję PTBK w Olsztynie i na 

przyszłe Sympozja w Warszawie i innych ośrodkach.  Zwróciła równieŜ uwagę, Ŝe 

kolejność członków honorowych będzie układana alfabetycznie w obrębie roku 

nadania członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie PTBK. 

 
4. Stan prac nad organizacją konferencji PTBK w roku 2008 – (ref. Dr hab. Hanna 

Fabczak) 

Dr Fabczak zrelacjonowała stan prac nad organizacją konferencji PTBK. 

Zarezerwowany jest duŜy ośrodek z salami konferencyjnymi na 700-800 osób. 

Opłata za konferencję dla członków opłacających składki wynosi 400 zł, dla 

studentów i doktorantów 250 zł, natomiast dla niezrzeszonych 500 zł. Wykładowcy 

będą zwolnieni z wpisowego, ale sami opłacają noclegi. Istnieje moŜliwość noclegów 

w hotelu lub akademikach o wysokim standardzie. 

Organizatorzy podzielili się funkcjami. Olsztyn odpowiada za akomodację i za 

organizację konferencji na miejscu. Warszawa zajmie się zbieraniem abstraktów, 

sortowaniem, przekazywaniem do kierowników sesji i wydawnictwem.  

Głównym kryterium przyjęcia abstraktów będzie dokonanie opłaty konferencyjnej. 

Prof. Moskalewski zwrócił uwagę na moŜliwość zaistnienia sytuacji, w której opłata 

nie będzie moŜliwa bez przyjętego abstraktu i odwrotnie. WaŜne Ŝeby podać 

informację, Ŝe abstrakt będzie przyjęty po dokonaniu opłaty. 

Dr Fabczak przypomniała, Ŝe suplement mam być wydany we wrześniu 2008, co 

wiąŜe się z prośbą o dokładne przestrzeganie wskazówek dla autorów. 

W czasie konferencji będzie zorganizowana sesja młodych, organizowana przez  

studentów. Sesja ta będzie prowadzona i oceniana przez studentów. 



Został powołany komitet organizacyjny, którego przewodniczącym w Olsztynie jest 

prof. ElŜbieta Kostyra, a w Warszawie prof. Jerzy Moraczewski. Wykaz wszystkich 

osób naleŜących do komitetu organizacyjnego będzie dostępny na stronie konferencji. 

Większość sesji będzie wspólna dla PTBioch i PTBK. W skład sesji będą wchodzić 

długie wykłady przeglądowe i sesje posterowe kończonymi wspólnymi dyskusjami. 

Dodatkowym plusem organizowania wspólnej konferencji jest moŜliwość uzyskania 

pieniędzy i fundowanych nagród od sponsorów. PTBioch występuje o fundusze do 

Ministerstwa, które moŜe sfinansować wydanie wspólnych materiałów 

konferencyjnych. W związku z tym PTBK nie ma podstaw do występowania o 

niezaleŜne dofinansowanie od Ministerstwa. 

 

5. Stan prac nad wznowieniem „Słownika Biologii Komórki” – (ref. prof. B. 

Płytycz) 

Prof. Płytycz przekazała informacje na temat prac nad „Słownikiem Biologii 

Komórki”. Hasła ciągle jeszcze spływają pocztą elektroniczną, ostateczny termin na 

nadsyłanie haseł upływa z końcem czerwca. 

6. Sprawy finansowe PTBK 

Dr Przybyło zrelacjonowała stan finansowy PTBK. Stwierdziła, Ŝe wpływy ze 

składek członkowskich są bardzo małe. Koszt obsługi konta wynosi 30 zł 

miesięcznie, dodatkowe wydatki to rozliczane delegacje i korespondencja. Ogólnie 

wydatki rok rocznie to około 1200-1400 zł. Stan kasy wynosi 3.500 tys. zł. Do 

najbliŜszych wydatków naleŜy wliczyć opłatę za stronę internetową. Dr Przybyło 

zwróciła uwagę, Ŝe obecnie nie widzi moŜliwości sponsorowania nagród na 

zbliŜającą się konferencję Biologii Komórki. 

Rozpoczęła się dyskusja nad poprawieniem stanu finansowego Towarzystwa. 

Prof. Płytycz zaproponowała wyegzekwowanie zaległych opłat członkowskich za 

ostatnie 3 lata, a to uprawni członków do zniŜki przy opłacie konferencyjnej na 

najbliŜszym zjeździe w Olsztynie. 

Dr Fabczak zapytała czy emerytowani członkowie PTBK mają dalej opłacać składki.  

Prof.. Płytycz przypomniała, Ŝe w trakcie dyskusji na ostatnim zebraniu podjęto 

decyzję, Ŝeby nie zwalniać z opłat emerytowanych członków. 



Dr Rakus zaproponował, Ŝeby wzorem PTBioch zwiększyć składki członkowskie i 

wprowadzić system wpłacania na konto Towarzystwa, a to pozwoli sprawdzić ilu 

członków jest czynnych. Dr Fabczak zwróciła uwagę na brak kont w oddziałach, a 

Prof. Gabryś na problem z procedurą zbierania składek. 

Prof. Płytycz przypomniała, Ŝe wysokość składki moŜna będzie zmienić dopiero na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 Podsumowując, zwrócono uwagę na wysoki koszt utrzymania konta bankowego, 

moŜliwe, Ŝe konto internetowe będzie tańsze w utrzymaniu. W tym roku składki będą 

zbierane przez skarbników Oddziałów, natomiast w przyszłym będą prawdopodobnie 

wpłacane na konto Towarzystwa. 

 
7. Wolne wnioski 
 

Dr Wiąckowski poinformował o pierwszym numerze Acta Protozoologica oraz o 

tym, Ŝe drugi numer jest juŜ w druku. Równocześnie stwierdził, Ŝe ma bardzo 

fachową pomoc ze strony wydawnictwa UJ, natomiast gorzej jest z dystrybucją 

czasopisma. 

8. 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 


