
Protokół zebrania zarządu 5.IX.2018 r.

Zebranie odbyło się w czasie trwania XI Zjazdu PTBI w Toruniu. 
Udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu:

• Witold Rudnicki – prezes
• Aleksandra Gruca – skarbnik
• Wiesław Nowak – vice prezes
• Marta Szachniuk – vice prezes
• Bartosz Wilczyński - sekretarz

Gościnnie w spotkaniu wzięła udział Małgorzata Kotulska, która pełniła rolę przewodniczącej 
komitetu organizacyjnego I programowego Zjazdu we Wrocławiu.

Kolejno omawiane były następujące sprawy:
1. Organizacja zjazdu PTBI w roku 2019 w  Krakowie. Dyskutowano nad ogólnym zarysem 

budżetu, pozyskiwaniem sponsorów oraz potencjalnymi osobami do wygłoszenia 
zaproszonych wykładów.

2. Omówiono frekwencję i wykonanie budżetu na Zjeździe PTBI wg szacunków M. 
Kotulskiej. Biorąc pod uwagę stosunkowo licznych uczestników oraz pozyskane środki 
zewnętrzne oraz dotację MNiSW, widać szanse na nieujemny wynik finansowy Zjazdu. 
Ustalono, że podniesienie kosztu rejestracji było słusznym krokiem. Bardzo chwalono 
organizację i merytoryczny poziom wystąpień na Zjeździe.

3. Omówiono pokrótce temat wniosku o przyznanie PTBI dotacji DUN z Ministerstwa na rok 
2019. Dyskutowano wnioskowanie o dotację na 2 lata, ale ustalono, że należy to 
skonsultować z Ministerstwem, w związku z zakończeniem projektu DUN w ramach ustawy
2.0. 

4. Omówiono także pokrótce kwestię wsparcia PTBI dla Warsztatów “Handling Single Cell 
Data”, które odbędą się we wrześniu w Warszawie. PTBI wspiera organizatorów (Ewę 
Szczurek z UW) poprzez umożliwienie dokonywania opłat rejestracyjnych dla 
zagranicznych uczestników. Udało się zebrać pieniądze od uczestników i przekazać je 
organizatorowi, natomiast odbyło się to przy niemałym wysiłku Skarbniczki, a przy bardzo 
niewielkim narzucie Towarzystwa.

5. Omówiono kwestie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności PTBI za rok
2018. Streszczono sprawozdanie finansowe przygotowane przez Skarbniczkę i 
merytoryczne przygotowane przez Sekretarza,

6. Omówiono kwestie związane nową ustawą o Nauce. Przede wszystkim mówiono o nowym 
podziałem na dyscypliny, przypisaniu do tychże dyscyplin czasopism, oraz wynikających z 
tego konsekwencjach dla członków Towarzystwa. Ustalono, że należy temat ten poruszyć na
Walnym zgromadzeniu członków w dniu następnym.


