
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 02.06.2011 r. 
 
Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 w dniu 2 czerwca 2011 roku w budynku Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Grudziącka, Toruń. 
W zabraniu wzięli udział członkowie obecnego Zarządu PTBI: Janusz Bujnicki – prezes, Wiesław 
Nowak – wiceprezes, Witold Rudnicki – skarbnik, Aleksandra Gruca – sekretarz. 
 
W trakcie zebrania: 

1. Omówiono i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania (referująca: A. Gruca) 
2. Omówiono aktualną liczbę członków PTBI oraz bieżące wpływy  ze składek (referujący:  

W. Rudnicki). Ustalono, iż do końca czerwca W. Rudnicki prześle informacje na temat 
aktualnej liczby członków PTBI oraz jaki jest stan wpływów ze składek.  

3. Przedyskutowano sprawy finansowe związane z organizacją BIT 2011 (referujący: W. Nowak). 
Omówiono wpływy oraz wydatki związane z organizacją konferencji oraz obecną sytuację 
finansową PTBI. W. Nowak zreferował stan aplikacji do Ministerstwa o dofinansowanie 
konferencji BIT. Ustalono, iż W. Nowak dowie się jakie są możliwości uzyskania dodatkowych 
funduszy oraz jakiego typu wydatki mogą podlegać refundacji.  

4. Przedyskutowano aktualny stan prac nad aplikacją o dofinansowanie działalności PTBI w 2012 
roku (referujący: W. Nowak). Ustalono, że PTBI wystąpi o środki na organizację Zjazdu PTBI 
w 2012 oraz konferencji BIT w 2012. Fundusze zostaną przeznaczone na sfinansowanie 
dojazdu oraz noclegów zaproszonych gości. W szczególności sfinansowane zostaną noclegi 
Zarządu oraz Komisji rewizyjnej na Zjeździe PTBI w 2012 oraz przylot zaproszonych 
wykładowców i ich noclegi na Konferencji BIT 2012. Ustalono, iż W. Nowak przedstawi 
wstępną wersję aplikacji o dofinansowanie na kolejnym spotkaniu Zarządu PTBI.  

5. Omówiono sprawy związane z organizacją najbliższego Zjazdu PTBI w 2011 roku (referujący: 
J. Bujnicki). W szczególności podkreślono konieczność jak najszybszego uruchomienia strony 
Internetowej Zjazdu. 

6. Omówiono kwestię związane z organizacją kolejnego Zjazdu PTBI w 2012 roku (referujący:  
J. Bujnicki): 

 Przedyskutowano umowę przedwstępną. 
 Ustalono dokładną datę Zjazdu na 25-27 czerwca 2012 roku. 
 Wstępnie ustalono wysokości opłat za uczestnictwo w Zjeździe. 

7. Przedyskutowano dalsze plany Zarządu dotyczące organizacji przyszłych konferencji 
(referujący: J. Bujnicki): 

 SocBIN (2013): konferencja odbędzie się w tygodniu i będzie trwała trzy dni. Połowę 
wystąpień stanowić będą zaproszone wykłady, a druga połowa wystąpień wybrana 
zostanie spośród nadesłanych zgłoszeń. Ustalono, iż na początku 2012 roku należy 
zacząć zapraszać wykładowców. W terminie konferencji SocBIN 2012 musi być już 
gotowa strona konferencji na rok 2013 oraz potwierdzony przyjazd kilku wykładowców. 
Omówiono również sprawy związane z finansowaniem przylotu zaproszonych 
wykładowców. 

 Multi-Pole Approach to Structural Biology (2012): PTBI będzie sponsorem jednego  
z zaproszonych wykładów. Szczegółowo omówiono potencjalne korzyści oraz wady 
sponsoringu. Korzyścią będzie promocja PTBI na forum międzynarodowym poprzez 
utrzymywanie stanowiska promocyjnego PTBI w trakcie konferencji, a także możliwość 
umieszczenia materiałów PTBI w materiałach konferencyjnych. Ustalono, iż PTBI 
będzie sponsorować wykład prof. Adama Godzika do maksymalnej kwoty 3600 PLN. 

8. Omówiono najnowszą wersję strony PTBI. Ustalono, iż w przyszłości strona powinna również 
posiadać wersję angielską. J. Bujnicki poinformował, że założył również profil PTBI na portalu 



LinkedIn. 
9. Omówiono kwestię kolejnego numeru Bioinformatorka (referujący W. Nowak). Ustalono,  

że w lipcu ukaże się kolejny numer oraz przedyskutowano jego zawartość. W. Nowak ponownie 
zaapelował o większą aktywność w przesyłaniu materiałów.  

10. Omówiono sprawy bieżące: 
 Pozytywnie rozpatrzono nową aplikację o członkostwo w PTBI. 


