
Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego

(19 czerwca 2008 r.)

W dniu 17 czerwca 2008 r.  odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTI X kadencji, na którym dokonano 

następującego przydziału obowiązków członkom ZG:

• Wiceprezes ds finansowych – Marek Ujejski;

• Wiceprezes ds strategicznych i członkowskich  –  Wojciech Kiedrowski;

• Wiceprezes  ds  naukowych  (w  tym  wydawnictwa,  konferencje,  system  certyfikacji  PTI,  instytut 

jakości, zespoły robocze do gorących tematów) – Zdzisław Szyjewski;

• Wiceprezes ds PR – Wiesław Paluszyński; 

• Komunikacja wewnętrzna – Marcin Paprzycki;

• Współpraca z partnerami zagranicznymi – Małgorzata Kalinowska-Iszkowska;

• Wspomaganie Wiceprezesa ds strategicznych w sprawie strategii – Wojciech Olejniczak;

• Komisja statutowa –Jarosław Deminet;

• Przepracowanie  „Ładu  gospodarczego”  –   Janusz  Trawka  we  współpracy  z  Wiceprezesami 

ds. strategicznych i finansowych.

Zarząd zobowiązał Sekretarza Generalnego do przedstawienia listy  spraw niezałatwionych z poprzednich 

kadencji oraz przeprowadzenia przetargu na audytora sprawozdania finansowego za 2007 r.

Zostało  powołane  Prezydium  w  składzie  Prezes,  Wiceprezesi,  Sekretarz  Generalny  oraz  jedna  osoba 

spośród członków ZG.  Zgłoszono następujące kandydatury:  Marek Miłosz,  Anna Andraszek,  Małgorzata 

Kalinowska-Iszkowska.  W  wyniku  tajnego  głosowania  do  Prezydium  została  wybrana  Małgorzata 

Kalinowska-Iszkowska.

Zarząd odwołał wszystkie pełnomocnictwa udzielone w poprzednich kadencjach. Nowe pełnomocnictwa do 

podpisywania  umów w  ramach  obowiązującego  budżetu  dla  jednostek  organizacyjnych  będą  udzielane 

według  zasady:  dwóch  członków  zarządu  (w  tym  co  najmniej  prezes  lub  sekretarz  lub  skarbnik)  bez 

możliwości  udzielania  przez  nich  dalszych  pełnomocnictw;  DIR z  prezesem lub  wiceprezesem lub  SG; 

OK ECDL z prezesem lub wiceprezesem lub SG.

ZG  wyznaczył  zespół  roboczy  do  przygotowania  materiału  w  zakresie  wizualizacji  w  składzie:  Anna 

Andraszek,  Radosław  Bursztynowski  i  Andrzej  Król  oraz  ustalił  termin  spotkania  strategicznego  w  od 

11 września wieczorem (kolacja) do 13 września (obiad).
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ZG upoważnił  Sekretarza Generalnego do uruchomienia środków zapisanych w budżecie ZG na 2008 r. 

na modernizację infrastruktury informatycznej BZG, a także zaakceptował przedstawiony dokument rozwoju 

systemu IT, wyznaczając członka ZG Janusza Dorożyńskiego do nadzoru merytorycznego nad realizacją 

projektu oraz kol. Annę Ostaszewską, jako kierownika projektu. Sprawozdania z efektów prac w pierwszym 

etapie powinny zostać przedstawione w trakcie spotkania strategicznego w Sulejowie we wrześniu.  Kol. 

Janusz Dorożyński został również wyznaczony na organizatora Sekcji Współpracy z Wikipedią. 

Ponieważ z końcem lipca upływa termin umów z Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL i Dyrektorem Izby 

Rzeczoznawców,  ZG zobowiązał Prezydium ZG do przeprowadzenia konkursu na te stanowiska.

Kolejne  posiedzenia  ZG odbędą  się:  12  lipca  (sobota),  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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