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Wrocław, dn. 27.09.2013

Raport Komisji Rewizyjnej dotyczący działalności 

Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI) 

w roku 2012 i 2013 (okres od 01.01.2013 – 22.09.2013).

Raport został wykonany na podstawie następujących dokumentów dostarczonych przez 

skarbnika PTBI dra hab. W.  Rudnickiego:

•! zestawienia faktur wystawionych w roku 2012 oraz 2013 (do 22.09.2013);

•! zestawienia operacji finansowych za rok 2012 oraz 2013 (do 22.09.2013);

•! sprawozdania finansowego PTBI za rok 2012 oraz częściowego sprawozdania za rok 

2013 (do 22.09.2013). 

W roku 2012 wpływy finansowe Towarzystwa pochodziły ze zorganizowanych 2 

konferencji (PTBI 2012 oraz BIT 2012), z indywidualnych składek członkowskich oraz 

dotacji MNiSW na zorganizowanie konferencji oraz dofinansowanie nagród w konkursach 

PTBI (w kwocie 30 400 PLN). Obie konferencje z uwzględnieniem dotacji dały 

dodatni bilans finansowy na łączną sumę 20 811,51 PLN, a wpływy ze składek 

członkowskich wyniosły 5 640 PLN. Kwota jaką dysponowało Towarzystwo została 

wykorzystana na pokrycie wydatków w ramach działalności statutowej PTBI (nagrody 

dla magistrantów i doktorów w konkursach PTBI) oraz kosztów operacji finansowych i 

wydatków administracyjnych. Wynik finansowy za rok 2012 wyniósł  18 734,30 PLN. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmuje okres od 1.01.2013 do 22.09.2013. 

Zorganizowanie dwóch konferencji (BIT 2013 i PTBI 2013) w bieżącym roku dało 'łącznie 

wpływy w wysokości  141 350,36 PLN, z czego do tej pory poniesiono wydatki w związku 

z pierwszą z nich (89 444,35 PLN). Druga konferencja właśnie się odbywa. Wpływy ze 



składek członkowskich do dnia 22.09.2013 wyniosły 8 628,47 PLN. Pozostałe wydatki 

(koszty administracyjne, koszty operacji finansowych oraz koszty związane z inną 

działalnością statutową) wyniosły do tej pory 2 852,14 PLN.

W związku z trwającą konferencją PTBI oraz niezakończonym rokiem finansowym 

2013, planowane są dalsze wydatki. Większość przewidywanych wydatków dotyczy 

organizacji konferencji PTBI 2013, która stanowi jedną z istotniejszych form działalności 

Towarzystwa.  Dodatkowo nie zakończyły się jeszcze rozliczenia dotyczące zwrotów 

kosztów podróży wykładowcom konferencji BIT2013.

Przewidywany wynik finansowy za cały rok 2013, z uwzględnieniem dotacji MNiSW 

przyznanej na dofinansowanie konferencji i nagród (w wysokości 54 800 PLN) wyniesie 

według obecnych szacowań około 15 000 PLN. 

 Na koniec roku 2013 na koncie Towarzystwa powinno znajdować się około 65    000 

złotych. Jest to suma wystarczająca na pokrycie kosztów działalności statutowej (nawet 

bez wpływów z organizacji konferencji i warsztatów) przez kolejnych kilka lat i stanowi 

wystarczającą bazę dla dalszego rozwoju Towarzystwa.

Po zapoznaniu się z w/w dokumentami i ich analizą Komisja Rewizyjna (w składzie 

Jacek Błażewicz, Anna Gambin, Marta Pasenkiewicz-Gierula)  pozytywnie ocenia 

działalność Zarządu w roku 2012 roku oraz w okresie 1.01.2013-22.09.2013.

Członkowie Komisji Rewizyjnej PTBI:


