
Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego

(29 sierpnia 2008 r.)

W dniach  22  i  23  sierpnia  2008  r.  odbyło  się  kolejne  posiedzenie  Zarządu  Głównego  PTI  X  kadencji. 

Uczestniczył  w  nim  na  własną  prośbę  Kol.  Wojciech  Kulik,  który  odniósł  się  do  incydentu  związanego 

z aktualizowaniem treści witryn internetowej PTI i ECDL oraz stwierdził, że przyjął przeprosiny Kol. Janusza 

Dorożyńskiego.  Kol.  Kulik  wyraził  swoje  niezadowolenie  z  powodu  reakcji  Sekretarza  Generalnego 

w tej sprawie. Koledzy Wojciech Kulik i Radosław Bursztynowski wyjaśnili sobie tę kwestię i uznali sprawę 

za zamkniętą. 

Sekretarz  Generalny  poinformował  zebranych,  iż  PTI  uzyskało  z  ZUS  zaświadczenie  o  niezaleganiu 

z opłatami na ubezpieczenia społeczne, a zatem nasze Towarzystwo może startować w przetargach.

Podpisana została również umowa na badanie sprawozdania finansowego, którego rozpoczęcie nastąpi dniu 

25 sierpnia 2008 r.

W  związku  z  rezygnacją  Kol.  Marka  Miłosza  z  funkcji  Ogólnopolskiego  Koordynatora  ECDL,  Zarząd 

podziękował mu za 11 lat pracy nad rozwojem ECDL w Polsce i uhonorował jego dokonania grawerowanym 

dyplomem  oraz  pamiątkowym  zegarkiem.  Kol.  Miłosz  obiecał  przygotowanie  raportu  zamknięcia, 

podsumowującego stan bieżący w ECDL w Polsce, po swoim urlopie,  czyli  w połowie września. Zarząd 

Główny zatwierdził  rekomendowanych przez Prezydium Kol.  Jana Raszewskiego na nowego OK ECDL 

(obejmie obowiązki 1 września) oraz Kol. Andrzeja Króla na Dyrektora Izby Rzeczoznawców.

ZG powołał komisję przetargową dla rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie koncepcji systemu IT dla PTI 

składzie: Radosław Bursztynowski, Janusz Dorożyński – przewodniczący, Maria Ganzha, Mariusz Migacz, 

Anna Ostaszewska, Grzegorz Przybył. 

Ustanowiona  została  nagroda  za  innowacyjność  im.  J.  Łukasiewicza,  która  przyznawana  będzie 

systematycznie,  lecz  nie  częściej  niż  jeden  raz  w  roku  i  przeznaczona  dla  firmy  mającej  szczególne 

osiągnięcia  w  obszarze  R&D.  Do  Kapituły  nagrody  zostali  powołani:  Borys  Czerniejewski,  Andrzej 

Domaradzki,  Janusz  Dorożyński,  Andrzej  Dyżewski,  Piotr  Fuglewicz,  Maria  Ganzha,  Marek  Hołyński 

i Wiesław Paluszyński.

Postanowiono, że Koledzy Wojciech Kiedrowski, Marcin Paprzycki i Jarosław Deminet utworzą zespół, który 

opracuje propozycję zasad systemu grantów. Do tego zespołu zostaną dołączeni przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych, którzy nie należą do Zarządu Głównego PTI. Wyniki prac zespołu zostaną przedstawione 

Zarządowi Głównemu na najbliższym posiedzeniu w Nałęczowie.
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Po dyskusji na temat ogólnych reguł jawności działania ZG i zasad sporządzania protokołów z posiedzeń, 

Zarząd Główny powołał zespół składający się z: Janusza Dorożyńskiego, Marcina Paprzyckiego, Wojciecha 

Olejniczaka i Wiesława Paluszyńskiego, który przedstawi propozycję określającą te reguły. Zarząd Główny 

kierując się zasadą transparentności włączył do mailowej listy dyskusyjnej ZG członków Głównej Komisji 

Rewizyjnej  i  Głównego  i  Sądu  Koleżeńskiego  w  trybie  czynnym  (z  możliwością  wysyłania  na  nią 

wiadomości).

Zarząd Główny podjął także decyzję o likwidacji funkcji gospodarza listy dyskusyjnej PTI-L oraz o dodaniu 

stopki,  która  wyjaśni,  że  wypowiedzi  na  liście  nie  są  stanowiskiem  PTI  i  zawierać  będzie  odnośnik 

do netykiety (redakcję powierzono Januszowi Trawce i Marcinowi Paprzyckiemu).

Członkowie Zarządu Głównego po zapoznaniu się z propozycjami wizualizacji dokonali wstępnego wyboru 

elementów  graficznych,  które  będą  użyte  na  naszych  witrynach  internetowych,  wizytówkach,  papierze 

firmowym, itp. oraz zgłosili korekty do następnej wersji. Zarząd Główny podjął również decyzję o zatrudnieniu 

Andrzeja Horodeńskiego na stanowisko rzecznika prasowego PTI od dnia 25 sierpnia 2008 r.

Z innych istotnych tematów dyskutowano między innymi: agendę spotkania strategicznego w Nałęczowie, 

Ład  Gospodarczy,  zmiany  regulaminu  KR  ECDL, sprawozdanie  GKR  i  listę  spraw  pozostających 

do załatwienia z poprzedniej kadencji.

W  poczet  członków  Koła  Rzeszów  przyjęty  został  Kol.  Bartosza  Taczyna,  a  w  poczet  członków  Izby 

Rzeczoznawców Kol. Włodzimierz Marciński.

Kolejne posiedzenia ZG odbędą się: 12-13 września (piątek-sobota), 21-24 października (w trakcie Wisły), 

15 listopada (3 sobota listopada) i 20 grudnia (3 sobota grudnia). 
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