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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI  
w dniu 2011-07-09 

  
1. Na wniosek prezesa kol Mariana Nogi uczestnicy zebrania chwilą ciszy uczcili pamięd śp. 

Janusza Trawki. 

2. Prezes Marian Noga krótko zreferował przebieg posiedzenia Prezydium ZG PTI, które odbyło 
się tuz przez zebraniem ZG. Postanowiono rozwiązad umowę z  osobę odpowiedzialną za 
sprawy kadrowe, co do której było wiele zastrzeżeo  merytorycznych., Zakres obowiązków 
częściowo został powierzony innym pracownikom a częśd płacowa zostanie przejęta przez 
Kancelarię  Maxima. Prezydium przyjęło też projekt regulaminu konkursów na stanowiska DIR 
i OK ECDL oraz zarekomendowało skład komisji konkursowej i dofinansowanie dla KKIO i SMI.  

3. Informacje wykonującej zadania funkcje sekretarza generalnego Krystyny Kamioskiej: 

 4  lipca br. został złożony komplet dokumentów do KRS, 

 oprócz  rozwiązania, umów o których mówił  Prezes, zmniejszono  zatrudnienie dla 
jednego z pracowników BZG  z ¾ etatu na ½ etatu, 

 pomimo kilku zainteresowanych lokal przy Al. Solidarności klientów jest  nadal nie 
wynajęty,  

 Otrzymano decyzję z MNiSzW na  dofinansowanie konferencji FedCSIS, 

 istnieje również możliwośd pozyskiwania  dofinansowania z zewnątrz również innych 
konferencji   

 Światowy Dzieo Społeczeostwa Informacyjnego jest ostatecznie rozliczony, 
sprawozdanie jest gotowe i tłumaczone na jęz. angielski; ZG wyraził wielkie uznanie dla 
kol. Wiesława Paluszyoskiego za sukces przedsięwzięcia i zakooczenia go dodatnim 
wynikiem finansowym. 

4. ZG wyraził zgodę na zawieranie przez członków ZG PTI pełniących funkcje w strukturach ECDL 
i IR umów z PTI, zgodnie z uchwałą X Zjazdu. 

5. ZG zatwierdził skład jury XXVIII Ogólnopolskiego konkursu na prace Magisterskie z 
Informatyki. 

6. ZG po wprowadzeniu zmian zatwierdził regulamin konkursów na DIR i OK ECDL – zgodnie 
z nim komisję konkursowa będzie stanowiło Prezydium ZG PTI. Konkurs zostanie ogłoszony w 
mediach, w tym elektronicznych. 

7. ZG znowelizował budżet 2011 w związku ze zmianami, jakie nastąpiły w budżecie Oddziału 
Górnośląskiego po uwzględnieniu budżetu Jesiennych Spotkao PTI Jachranka 2011.  
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8. Wiceprezes kol. Barbara Królikowska omówiła sprawy związane z organizacją SMI 2011. 
Sejmik będzie połączony z obchodami 30-lecia PTI, w związku z czym zostaną zaproszeni 
wszyscy byli prezesi PTI i  członkowie honorowi PTI. Tradycyjnie na koszt organizatorów są 
zaproszeni studenci, laureaci konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską oraz młodzi 
pracownicy nauki, także z zagranicy. Tematem przewodnim SMI będzie szeroko rozumiana 
certyfikacja. 

9. Kol. Barbara Królikowska zaproponowała wdrożenie procedur obiegu informacji dotyczących 
organizowanych konferencji w celu publikowania ich na witrynie PTI.  

10. Wiceprezes kol. Janusz Dorożyoski zreferował zasady zdalnej współpracy w ramach ZG, w tym 
głosowao elektronicznych, oraz zasady dokumentowania i informowania o pracach ZG.  
Potwierdzono wypracowany w poprzedniej kadencji tryb informowania o posiedzeniach ZG: 
jako pierwszy i publikowany  komunikat opracowany przez rzecznika prasowego przy 
współpracy ZG, następnie protokół dokumentujący kluczowe elementy posiedzenia (dostępny 
dla zainteresowanych członków PTI w BZG) oraz publikowane w momencie zatwierdzenia 
protokołu uchwały.   

11. ZG przyjął 1 osobę w poczet członków PTI. 

12. Kol. Janusz Dorożyoski zreferował stan pac nad dokumentami X Zjazdu: 

 wszystkie uchwały zostały podpisane i opublikowane na witrynie PTI, dokumenty 
niezbędne do rejestracji w KRS zostały złożone, 

 został wstępnie opracowany dokument zawierający spis zadao dla poszczególnych 
organów PTI wynikających z postanowieo X Zjazdu i sprawozdanie GKR z poprzedniej 
kadencji. 

13. Kol. Janusz Dorożyoski przedstawił wstępny zarys podziału kompetencji i obowiązków dla 
poszczególnych członków ZG, sporządzony na podstawie ich własnych, złożonych wcześniej 
deklaracji. ZG wypracuje wersję skonsolidowaną podziału obowiązków, skorelowaną z 
uchwałami X Zjazdu i bieżącymi potrzebami. 

14. Członek ZG kol. Anna Ostaszewska zreferowała stan prac nad projektem KOKPIT, deklarując  
połowę września jako termin ostatecznego odbioru prac. Po krótkiej debacie ZG ustalił, że: 

 Członek ZG kol. Andrzej Majewski wykona analizę techniczno-ekonomiczną wyboru 
środowiska produkcyjnego dla systemu KOKPIT, 

 Dane członków PTI będą wprowadzane do bazy oddziałami, przy czym zakres importu 
danych będzie uzależniony od jakości danych posiadanych przez Oddział, Członkowie PTI 
będą następnie proszeni o uzupełnienie i aktualizację swoich profili w systemie. 

 DIR odpowiada za dostarczenie danych rzeczoznawców przygotowanych do importu, 
przygotowanie szablonów dokumentów Izby oraz zorganizowanie spotkania 
rzeczoznawców na którym będzie przeprowadzone szkolenie. 
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 Wsparcia przy testach akceptacyjnych systemu udzielą Oddział Górnośląski i Koło 
Podlaskie, a testy bezpieczeostwa i wydajności będzie koordynował Janusz Żmudzioski. 

15. Dyrektor Izby Rzeczoznawców poinformował ZG, że  

a) dużo wcześniej do importu dostarczył kierownikowi projektu dane rzeczoznawców w 
zakresie podstawowym, umożliwiającym założenie profili rzeczoznawców.  

 Uzupełnienie profili rzeczoznawców pozostałymi danymi z Kart Rzeczoznawców 
wymaga ręcznego wprowadzenia na podstawie posiadanej dokumentacji.  

 Do wprowadzania pełnych danych o rzeczoznawcach wymagana jest stabilna wersja 
produkcyjna systemu KOKPIT, z uwagi na dużą pracochłonnośd. 

 W okresie urlopowym będzie to zadanie szczególnie utrudnione.  

b) Zostały opracowane pierwsze szablony dokumentów 

c) Szkolenie rzeczoznawców zostanie zorganizowane po uruchomieniu produkcyjnej wersji 
systemu. 

16. Kol. Janusz Dorożyoski przedstawił wstępne prace nad dokumentem precyzującym zasady 
przepływu informacji w PTI (w tym kwestia reaktywowania biuletynu PTI) oraz poinformował 
o rozmowach z różnymi podmiotami na temat osadzenia listy dyskusyjnej członków PTI. 
Przedmiotem dyskusji pozostaje również status tej listy. Omawiano też status listy PTI-L 
i zlecono kol. Annie Ostaszewskiej wypracowanie i uzgodnienie wdrożenia informowania o 
tym, że nie jest to lista PTI, a jej nazwa stanowi fakt historyczny. 

17. Członek ZG kol. Jerzy Nowak: 

 zreferował dotychczasowe ustalenia w sprawie przygotowao do konferencji nt. historii 
informatyki, organizowanej wspólnie z Muzeum Techniki NOT, której efektem będzie 
stosowna publikacja – kol. Prezes złożył propozycje przeprowadzenia konferencji w III 
kw. 2012, 

 poinformował o propozycji Muzeum Techniki  objęcia przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne patronatu naukowego nad zbiorami informatycznymi Muzeum Techniki 
NOT, 

 poinformował o ustaleniach  dotyczących digitalizacji zasobów czasopisma Informatyka, 
do którego prawa posiada Wydawnictwo NOT-Sigma,.  

18. Członek ZG kol. Beata Chodacka poinformowała o:  

 przesunięciu terminu przejścia centrów egzaminacyjnych ECDL na nowy system 
informatycznych na 15.09. 2011 r. 

 planach zorganizowania na terenie siedziby ZBG PTI mobilnego centrum 
egzaminacyjnego ECDL. 
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19. Kol. Andrzej Majewski będzie nadzorował prace nad modernizacją sieci informatycznej BZG, 
modernizacja ma na celu usprawnienie i uproszczenie struktury. Administrator IT został 
zobowiązany do przygotowania projektu zmian infrastruktury informatycznej i planu migracji. 

20. Kol. Andrzej Majewski zgłosił potrzebę formalnego zdefiniowania dokumentacji 
bezpieczeostwa informacji i wdrożenia polityki informacyjnej PTI, dotyczącej zwłaszcza 
danych IR i ECDL. 

21. Kol. Janusz Dorożyoski przedstawił wstępne prace nad dokumentem precyzującym zasady 
przepływu informacji w PTI (w tym kwestia reaktywowania biuletynu PTI) oraz poinformował 
o rozmowach z różnymi podmiotami na temat osadzenia listy dyskusyjnej członków PTI. 
Przedmiotem dyskusji pozostaje również status tej listy. Omawiano też status listy PTI-L 
i zlecono kol. Annie Ostaszewskiej wypracowanie i uzgodnienie wdrożenia informowania o 
tym, że nie jest to lista PTI, a jej nazwa stanowi element historyczny. 

22.  Członek ZG kol. Zenon Sosnowski poinformował, że w Kole Podlaskim PTI liczba opłaconych 
składek członkowskich przekroczyła 50, w związku z czym  po wakacjach Zarząd Kola  wystąpi 
do Zarządu Głównego PTI z pisemnym wnioskiem o powołanie Oddziału Podlaskiego PTI. 

23. W ramach wolnych wniosków członek ZG kol. Wojciech Kulik zgłosił propozycję Sekcji 
Egzaminatorów ECDL wydawania biuletynu informacyjnego poświęconego sprawom ECDL. 
Przy czym nie musi by to oddzielne wydawnictwo - może to by cz biuletynu informacyjnego 
PTI. Forma wydawania - papierowa czy elektroniczna - pozostaje sprawą otwartą do dyskusji 

24. Członek ZG kol. Adrian Kapczyoski, prezes Oddziału Górnośląskiego PTI, podziękował 
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie śp. kol. Janusza Trawki i przedstawił krótki, złożony z 
fotografii film upamiętniający śp. Janusza Trawkę.  

 

 


