
Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego

(16 lipca 2008 r.)

W dniu  12  lipca  2008  r.  odbyło  się  trzecie  posiedzenie  Zarządu  Głównego  PTI  X  kadencji,  na  którym 

pozytywnie oceniono organizowane ostatnio imprezy. 

Czerwcowa debata publiczna dotycząca nowych technologii dla Euro 2012 była bardzo udana – obecna była 

telewizja i prasa (m. in. w Rzeczpospolitej ukazał się duży artykuł na ten temat ze zdjęciem, na którym widać 

było duże logo PTI). 

XIX  Górska  Szkoła  w  Szczyrku  po  dwuletniej  przerwie  była  również  owocnym  przedsięwzięciem  PTI. 

Konferencja  trwała  cztery  dni,  składało  się  na  nią  wiele  interesujących  sesji  m.in.  sesja  na  temat 

bezpieczeństwa czy sesja na temat informatyzacji ochrony zdrowia. 

III  Międzynarodowa  Konferencja  Informatics  In  Secondary  Schools  oraz  V  Konferencja  Informatyka 

w Edukacji, które odbyły się w Toruniu zgromadziły ok. 360 osób z 12 krajów.

Trwają prace nad specyfikacją wymagań na system informatyczny dla PTI. Kol. J. Dorożyński z ramienia ZG 

jest  opiekunem tego tematu,  a szefem projektu  jest  kol.  Anna Ostaszewska.  Kompletowany jest  zespół 

roboczy, którego zadaniem będzie udzielanie informacji, opiniowanie i rekomendowanie dla ZG materiałów 

związanych z projektem.

Zarząd zdecydował się na zmianę banku. Obecnie PTI posiada konto w banku PKO SA, ale zakres i jakość 

oferowanych usług jest niezadowalająca i nie odpowiada naszym potrzebom. Przechodzimy do banku BRE, 

który umożliwia tworzenie subkont bankowych dla każdej jednostki organizacyjnej i dla każdego projektu, 

zakładanie lokat w formie elektronicznej oraz autoryzację nie tylko z systemu Windows. Ma to być wykonane 

do końca bieżącego roku. 

Zgodnie z uchwałą podjętą na poprzednim zebraniu ZG zostały rozesłane pełnomocnictwa dla Oddziałów: 

Małopolskiego,  Wielkopolskiego,  Kujawsko-Pomorskiego,  Dolnośląskiego,  Pomorskiego,  Wielkopolskiego, 

Zachodniopomorskiego, Łódzkiego oraz Koła Podlaskiego, OK ECDL i DIR. Pozostałe jednostki otrzymają 

stosowne pełnomocnictwa po przesłaniu do SG stosownych danych do przygotowania pełnomocnictw.

Został opracowany SIWZ na przetarg na badanie sprawozdania finansowego za rok 2007. Dokument został 

sprawdzony pod względem prawnym przez kancelarię prawną i zatwierdzony pod względem merytorycznym 

przez Wiceprezesa ds. finansowych – M. Ujejskiego. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w prasie w Gazecie 
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Wyborczej i Rzeczpospolitej. Dotychczas oferty złożyły trzy firmy.

Do  ZG  wpłynął  wniosek  o  dofinansowanie  Sejmiku  Młodych  Informatyków,  który  zdecydowano  się 

uwzględnić.  Postanowiono  również  dofinansować  sesję  Bezpieczeństwa  Systemów  Informacyjnych 

organizowaną w ramach X Konferencji KKIO. 

Podczas  prac  Izby  Rzeczoznawców  pojawiły  się  zlecenia,  których  realizacji  nie  przewidywał  obecny 

regulamin Izby, ale do realizacji których PTI posiadało stosowne kompetencje. Aby formalnie usankcjonować 

takie sytuacje, przyjęto stosowną poprawkę do regulaminu Izby Rzeczoznawców. Zadecydowano również 

o zatrudnieniu  recepcjonistki  w  biurze  ZG  PTI,  która  w  części  etatu  wspomagałaby  prace  Izby 

Rzeczoznawców.

Wzorem  poprzednich  lat  we  wrześniu  ZG  organizuje  tzw.  „spotkanie  strategiczne”,  które  odbędzie  się 

w Nałęczowie w dniach 11-13 września 2008. Przygotowaniami od strony merytorycznej zajmuje się kol. 

W. Olejniczak.

ZG  przyjął  regulamin  konkursu  na  stanowiska  oraz  uchwałę  o  kadencyjności  OK  ECDL  oraz  DIRa. 

W związku z konsekwencjami powyższej uchwały Zarząd odwołał kol. M. Miłosza z funkcji OK ECDL oraz 

kol. A. Króla z funkcji DIR z dniem 31.08.2008.

Następnie  przedyskutowano  propozycję,  aby  PTI  ufundowała  dla  zwycięzcy  rankingu  polskich  firm 

prowadzących działalność B+R w obszarze IT nagrodę, która wręczona byłaby w ramach sesji IMCSIT'2008. 

Kol.  W.  Paluszyński  został  upoważniony  do  negocjacji  z Ministerstwem  Gospodarki  w  tej  sprawie.

J. Dorożyński, w związku ze swoją rezygnacją z funkcji gospodarza listy PTI-L z powodu szeregu innych, 

nowych obowiązków, zaproponował jako kandydata na gospodarza listy PTI-L kol.  Marka Wierzbickiego. 

ZG zobligował SG do przeprowadzenie wyborów gospodarza zgodnie z regulaminem listy.

Przyjęci  zostali  nowi  członkowie  do  Koła  Rzeszów:  kol.  Paweł  Cudek,  Paweł  Różycki,  Anna  Różycka, 

Wiesław Paja i Krzysztof Karol Nowaliński.

Kolejne posiedzenia ZG odbędą się: 22-23 sierpnia (piątek-sobota), 12-13 września (piątek-sobota) i 21-24 

października (w trakcie Wisły). 

Marek Hołyński

Prezes PTI
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