
Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w dniu 03.06.2013

Zebranie  rozpoczęło  się  o  godzinie  13.00  i  przeprowadzone  zostało  w  formie  telekonferencji.  
W zabraniu wzięli  udział  członkowie obecnego Zarządu PTBI: Janusz Bujnicki – prezes,  Wiesław 
Nowak – wiceprezes, Witold Rudnicki – skarbnik, Aleksandra Gruca – sekretarz.

Zebranie miało charakter roboczy i poświęcone było głównie organizacji zbliżającej się konferencji 
SocBIN. W trakcie zebrania:

1. Omówiono i wstępnie zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania

2. W. Nowak omówił ostateczne warunki umowy z hotelem Bulwar, która zostanie podpisana  
w ciągu najbliższych dni. Najważniejszą kwestią jest w tej chwili określenie dokładnej liczby 
uczestników, którzy wezmą udział w konferencji. Jest około 20 osób, które się zarejestrowały, 
ale nie zapłaciły. Należy jak najszybciej skontaktować się z tymi osobami i dowiedzieć czy 
zamierzają przyjechać. Umowa z hotelem nie pozwala na zmniejszenie liczby osób biorących 
udział w konferencji i umożliwia maksymalne zwiększenie liczby uczestników o 10 osób.

3. Przedyskutowano kwestie  związaną ze zwolnieniem organizatorów z opłat  konferencyjnych. 
Jeśli budżet na to pozwala, organizatorzy powinni zostać zwolnieni z opłat. W. Nowak zapłaci 
za 3 osoby, z 9-cio osobowego lokalnego komitetu organizacyjnego.

4. W. Nowak poinformował, że Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zgodził się pokryć 
koszty  transportu  zaproszonych  wykładowców  z  Warszawy  do  Torunia.  Zarezerwowany 
zostanie  20-osobowy autokar,  który   w środę  26.06.2013 o  godzinie  10.30  zabierze  gości  
z  lotniska  Chopina  w  Warszawie.  J.  Bujnicki  pojedzie  również  tym  autobusem  i  będzie 
sprawował opiekę nad gośćmi. W związku z tym potrzebna jest lista osób, które wyraziły chęć 
skorzystania z dojazdu oraz informacja o dokładnym miejscu, w którym będzie czekał autobus. 

5. W. Nowak poinformował również, że w ciągu kilku najbliższych dni będzie miał informacje  
o dodatkowych funduszach, które zostałyby przeznaczone na organizację bankietu. Jeśli uda się 
uzyskać dofinansowanie,  w piątek wieczorem zostanie zorganizowany bankiet. Jeśli nie, to  
w tym czasie odbędzie się sesja plakatowa.

6. Przedyskutowano  kwestie  napojów w trakcie  sesji  plakatowej.  Początkowa propozycja  aby 
każdy z gości dostał kupon na napój została odrzucona. Napoje będą wystawione na stołach  
w trakcie sesji.

7. W. Rudnicki podsumował w stan wpłat za uczestnictwo w konferencji. Obecnie zapłaciło około 
60 osób, na konto PTBi wpłynęła również dotacja ministerialna.  Należy się jak najszybciej 
skontaktować z osobami, które się zarejestrowały, ale nie wniosły opłat. W ciągu dwóch dni 
powinna być znana dokładniejsza liczba uczestników i wtedy zostanie wykonana dokładniejsza 
symulacja budżetu konferencji. 

8.  W.  Nowak  jest  właśnie  w  trakcie  zamawiania  materiałów  konferencyjnych.  Ustalono,  że 
zostanie  zamówionych  150  pendirve’ów  na  których  będą  udostępnione  materiały 
konferencyjne.


