Protokół z posiedzenia zarządu PTBI
Data posiedzenia: 17.12.2015,
Miejsce: Skype
uczestnicy: Witold Rudnicki, Marta Szachniuk, Wiesław Nowak, Małgorzata Kotulska
Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu
Program posiedzenia
1. Konferencja Liczby-Komputer-Zycie
2. Akcja COST
3. Dotacja DUN 2016
4. Konkurs PTBI na prace dr
5. Bioinformatorek
6. Finanse
7. Wolne wnioski.
8. Termin następnego posiedzenia
Przebieg posiedzenia
1. Konferencja Liczby-Komputery-Życie, Kraków– osoba wydelegowana do wystąpienia z zarządu PTBI – M.
Kotulska
2. Akcja COST CHARME (Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of
European life-science research
a. Wybór Management Committee, MC – W. Rudnicki, M. Kotulska; vice-MC A. Gruca
3. Dotacja DUN 2016
a. Dotacja na nagrody (musi być bo bez niej mniej zgłoszeń do konkursów). Pieniądze na nagrody,
organizację konkursów
b. BIT – opłaty dla wykładowców – podróż, hotele; wynajem sal; pendrive – jako materiały konferencyjne
(lub jako koszty organizacyjne)
c. Zjazd PTBI - 2 wykładowców, nagrody na najlepszy poster i wykład
d. Wniosek jest dostępny do edycji w OSF
e. Do poniedziałku musi być gotowy wniosek
4. Konkurs PTBI na prace dr
a. Przewodniczący W. Nowak – wyraził zgodę.
b. Regulamin konkursu – W. Nowak z uwzględnieniem nowych kwot, nowych dat etapów konkursów (15
luty termin składania prac, 30 czerwca – zawiadomienie zwycięzców)
c. Plakat – M. Kotulska. Na stronie PTBI .pdf do pobrania. Papierowa wersja – dokument na google doc.
Format A-3. Czerwona w drukarni, negatyw wysłany do samodzielnego wydrukowania.
5. Bioinformatorek
a. W trakcie przygotowania
b. Zachęta do przysyłania sprawozdania z konferencji.
6. Finanse
a. Dobra sytuacja – na koniec 2015 roku około 2700 zł na plusie. Po zjeździe w Lublinie - 27 tys. kosztów,
wpłaty (80 osób) 20 720 zł, 14200 zł - dotacja z DUN.
b. Po RECOMB zysk
c. BIT – lekka strata
d. Dofinansowanie konferencji B. Wilczyńskiego – wniosek zaakceptowany
7. Wolne wnioski.
a. W. Nowak – reklama BITu wśród informatyków medycznych
8. Następne spotkanie ok. 8 marca – wirtualnie.

