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Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

Zebranie odbyło się w dniu 21 lutego 2022 roku. Celem zebrania było 
podsumowanie przeprowadzonej ankiety wśród członków PTBI na temat 
ich preferencji dotyczących udziału w BIT oraz Sympozjum w roku 2022.

1. Wyniki ankiety zreferował Bartosz Wilczyński.

 W ankiecie wzięło udział 40 osób, w tym 30 pracowników 
naukowych i 10 studentów/doktorantów. Większość pracowników 
naukowych nie uzależnia formy uczestnictwa w konferencji od wysokości 
opłaty konferencyjnej. Dopuszczają wyższą opłatę rejestracyjną za 
konferencję zarówno przy udziale osobistym jak i zdalnym.
 Jeżeli BIT byłby hybrydowy, to chętni na udział w BIT, w proporcji 
mniej więcej pól na pół uczestniczyliby zdalnie / osobiście. Wśród 
pracowników naukowych, więcej osób woli wziąć udział osobiście. Wśród 
studentów, więcej osób woli wziąć udział online.
 Pojedyncze osoby zaznaczyły, że preferują BIT tylko zdalny lub tylko 
online, co pewnie wynika z chęci podkreślenia swojej preferowanej formy 
uczestnictwa.
 Jeżeli chodzi o wygłaszane referaty to 23 osoby wolą, aby były one 
prezentowane osobiście, 17 osób nie ma nic przeciwko temu, aby referaty
były wygłaszane online.
 Jeżeli chodzi o organizację Sympozjum, preferencje były podobne 
jak w przypadku BIT z tymże większość osób woli Sympozjum w formie 
hybrydowej.
 Osoby szykujące wystąpienia w formie plakatu zostaną poproszone 
o udział osobisty w wydarzeniu naukowym.

2. Dyskutowano zasady opłaty konferencyjnej.

Ustalono, że szacunkowe koszty cateringu na BIT oraz Sympozjum posłużą
do określenia wyjściowej kwoty uczestnictwa w konferencji na miejscu. 
Pozostałe warianty opłaty konferencyjnej (np. zdalna) zostaną do niej 
odpowiednio dostosowane przy zachowaniu zasady, że łączna opłata za 
BIT i Sympozjum nie będzie mniejsza od rocznej składki członkowskiej 
PTBI.

3. Inne

 Wiesław Nowak oraz Michał J. Dąbrowski zostaną poproszeni o 
przygotowanie szacunkowych kosztów BIT i Sympozjum.
 Przygotujemy listę potencjalnych invited speakers.
 Do szczegółowego zdefiniowania pozostaje kwestia czy wymagać od
kogoś przyjazdu osobistego np. osób prezentujących plakaty?


