
SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 31.12.2002 
 
  

1. Informacje wstępne. 
 

Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem 
zarejestrowanym w dniu 22 maja 1981 r. pod numerem 397 w rejestrze stowarzyszeń 
prowadzonym uprzednio w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, VII Wydział Cywilny i 
Rejestrowy, a obecnie w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy XIX Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS 00000 43879. Inne oznaczenia to NIP: 522-000-20-38 i 
REGON: 001236905. PTI dysponuje wpisem do Rocznika Nauki Polskiej. Aktualnie 
trwa VII kadencja władz, wybranych na Zjeździe Walnym w maju 2002. 
 Cele Towarzystwa są następujące: 

• popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej  we wszystkich dzie-
dzinach informatyki i  doskonalenia  metod  jej efektywnego wykorzystania w 
gospodarce narodowej; 

• podnoszenie  poziomu  wiedzy  i  etyki   zawodowej   oraz kwalifikacji człon-
ków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się in-
formatyką; 

• ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;  
• popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań; 
• reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów  i  

uprawnień  wobec   społeczeństwa,   władz   oraz stowarzyszeń w kraju i za 
granicą. 

 
Towarzystwo osiąga swoje cele przez: 

• współdziałanie  z  właściwymi  jednostkami  gospodarczymi, instytucjami,  ko-
mitetami  i  towarzystwami   naukowymi   oraz stowarzyszeniami     naukowo-
technicznymi     krajowymi      i zagranicznymi,  organizacjami  politycznymi  i  
zawodowymi   w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa; 

• prowadzenie    działalności    szkoleniowej     poprzez organizowanie kursów, 
konferencji, odczytów, wystaw,  pokazów  technicznych,  konkursów, działal-
ności wydawniczej i  popularyzatorskiej  w  dziedzinach objętych działalnością 
Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów; 

• współdziałanie z właściwymi władzami i  instytucjami  przy opracowywaniu  
metod  i  programów  nauczania  i  szkolenia  w zakresie informatyki; 

• organizowanie dla swoich  członków  wyjazdów  naukowych  i studialnych, 
praktyk i stażów krajowych i zagranicznych; 

• organizowanie kongresów, konferencji oraz narad  naukowych i naukowo-
technicznych, krajowych i międzynarodowych; 

• inicjowanie   tworzenia   funduszów   stypendialnych   w porozumieniu z zain-
teresowanymi instytucjami; 

• wnioskowanie  i  opiniowanie  wykorzystania  stypendiów  z funduszów orga-
nizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa; 

• organizowanie i prowadzenie klubów, sekcji i innych ośrodków oraz akcji  i  
imprez   mających   na   celu   poprawę   zawodowych kwalifikacji członków 
Towarzystwa; 



• udzielanie  pomocy  członkom  Towarzystwa   w   sprawach związanych z wy-
konywaniem przez nich zawodu informatyka; 

• zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie  odznaczeń  i nagród państwo-
wych dla członków Towarzystwa. 

 
 
 

2. Władze Towarzystwa 
 
 W maju 2002 r. odbył się VII Walny Zjazd PTI, który udzielił absolutorium 
ustępującym władzom i wybrał statutowe organy Towarzystwa na kolejną kadencję. 
 

 Władze PTI w kadencji 2002 – 2005 
 
 

Prezes Zdzisław Szyjewski 
Wiceprezesi Piotr Fuglewicz, Andrzej Marciniak, Marek Miłosz, Alicja 

Myszor 
Sekretarz Generalny Jerzy S. Nowak 
Skarbnik Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz 
Członkowie Zarządu Janusz Górski, Marek Hołyński, Małgorzata Kalinowska-

Iszkowska, Ewa Łukasik, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur,  
Jacek Niwicki, Wojciech Olejniczak, Tadeusz Syryjczyk, 
Marek Valenta, Adam Wojciechowski 

Prezydium Zarządu 
Głównego 

Zdzisław Szyjewski, Piotr Fuglewicz, Andrzej Marciniak, 
Marek Miłosz, Alicja Myszor,  Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, 
Jerzy S. Nowak, Zygmunt Mazur  

Główna Komisja Re-
wizyjna 

Andrzej Król - przewodniczący, Sławomir Kwiecień - wice-
przewodniczący, Janusz Dorożyński - sekretarz, Hanna 
Mazur,Wiesław Szafraniec  

Główny Sąd Koleżeń-
ski 

Paweł Gizbert-Studnicki - przewodniczący, Juliusz Czar-
nowski, Klara Dyczkowska, Jan Kniat  

 
W   listopadzie 2002 r. nastąpiła zmiana w ZG PTI – odwołano z funkcji Sekretarza 
Generalnego kol. Jacka Staworzyńskiego, powołując na to stanowisko kol. Jerzego 
Nowaka. 
 
 W 2002 r. Zarząd Główny PTI zmienił siedzibę z ul. Żelaznej 87 na 
Al.Solidarności 82a/5 (01-003 Warszawa). 
 
 
 
 
 
 



3. Organizacja Towarzystwa 
 

Zgodnie ze Statutem działalność Towarzystwa zorganizowana została w ramach Od-
działów, Kół regionalnych i Sekcji specjalistycznych. Obecnie aktywnie działają na-
stępujące jednostki organizacyjne: 
 
Oddziały: 

 Oddział Dolnośląski (Wrocław) 
 Oddział Górnośląski (Katowice) 
 Oddział Małopolski (Kraków) 
 Oddział Mazowiecki (Warszawa) 
 Oddział Wielkopolski (Poznań) 

 
Koła: 

 Koło PTI w Gdańsku 
 Koło Jurajskie -Częstochowa 
 Koło PTI w Lublinie 
 Koło PTI w Łodzi 
 Koło PTI w Sandomierzu 
 Koło PTI w Szczecinie 
 Koło PTI w Rzeszowie 
 Koło PTI w Toruniu. 

 
 
Sekcje: 

 Sekcja Baz Danych w Poznaniu 
 Sekcja Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu w Szczecinie 
 Sekcja ECDL 
 Sekcja Progress w Lublinie 
 Sekcja Inżynierii Oprogramowania 
 Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji 
 Sekcja Studencka 

  
  
 
 
 

3. Posiadana baza techniczna (pomieszczenia, wyposażenie informa-
tyczne, adres strony internetowej) 

 
Polskie Towarzystwo Informatyczne posiada stałe biura w Warszawie, Katowi-

cach i Wrocławiu. W pozostałych ośrodkach biura PTI mieszczą się w budynkach 
uczelni wyższych lub firm prywatnych. Biura wyposażone są w pełni w sprzęt kompu-
terowy (komputery osobiste, drukarki itp.). Ponadto PTI korzysta z serwera firmy TDC 
Internet Polska SA, na którym, pod adresem http://www.pti.org.pl, posadowione są 
strony WWW PTI. PTI posiada również listę dyskusyjną pti-l@min-pan.krakow.pl, w 
której uczestniczą nie tylko członkowie PTI. Więcej informacji o liście można znaleźć 
pod adresem: http://www.pti.org.pl/listapti.htm. 

 



W 2002 r. baza techniczna PTI uległa zwiększeniu o jeden komputer przenośny 
(Compaq Evo N800v), wpisany do ewidencji środków trwałych. 

 
 
 

4. Działalność statutowa w 2002 r. 
 
W ramach działalności statutowej PTI organizowało w 2002 r. następujące 

przedsięwzięcia o charakterze ogólnokrajowym: 
• XIX konkurs prac magisterskich, prowadzony przez Oddział Dolno-

śląski, 
• IV konferencja Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finan-

sach  „Jurata 2002, - kwiecień 2002, 
• IV konferencja „Informatyk Zakładowy” 2002 w Kazimierzu n/Wisłą 
• XIV Górska Szkoła PTI w Szczyrku na temat efektywności zastoso-

wań systemów informatycznych – czerwiec 2002, 
• IV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – Poznań, 
• XVIII Jesienne Spotkania PTI – Mrągowo 2002. 

 
Ponadto rozpoczęto przygotowania do 3 Kongresu Informatyki Polskiej, współorgani-
zowanym z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.  
 Kontynuowano realizację przedsięwzięć z zakresu ECDL – Europejskiego 
Komputerowego Prawa Jazdy. W 2002 r. wydano 5.700 EKUK (kart dla osób), prze-
prowadzono 23.000 egzaminów. 2.300 osób uzyskało pełne „komputerowe prawa 
jazdy”. 
 
 W 2002 r. Towarzystwo wydało 6 pozycji książkowych dotyczących proble-
mów zastosowań informatyki, rozprowadzając je wśród swoich członków i przekazu-
jąc do bibliotek naukowych uczelni i firm informatycznych. 
 PTI wydaje czasopismo naukowe o nazwie Pro-Dialog w Poznaniu. Członko-
wie  PTI otrzymują miesięcznik „TeleNET Forum”, w którym zamieszczany jest „Biu-
letyn PTI” 
 
 

5. Działalność zagraniczna 
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne uczestniczyło dotychczas w trzech pro-

gramach Unii Europejskiej. Jako jeden z koordynatorów naukowych PTI brało 
udział w dwóch projektach programu Esprit w ramach 4. Programu Ramowego: w 
projekcie nr 1010 –CRIT (Collaborative Research in Information Technology - 
06.1992-09.1994) i w projekcie 20288 – CRIT 2 (05.1998-11.2000). Ponadto PTI 
uczestniczyło jako podwykonawca w projekcie INSPIRE (Initiative for Software 
Process Improvement - Regions Exterieures – 04.1997-03.1999), w ramach pro-
gramu ESSI. 

Polskie Towarzystwo Informatyczne prowadziło w latach 2001-2002 ogólno-
polski, branżowy punkt kontaktowy programu IST w 5. Programie Ramowym Ba-
dań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE, na co w roku 2001 uzyskało dofi-
nansowanie z Komitetu Badań Naukowych (umowa nr 1527/2001) w wysokości 
20 000 PLN, przy nakładach ogółem 60 000 PLN. W ramach umowy z KBN zre-
alizowane zostały m in. cztery spotkania informacyjne i brokerskie, w których 



udział wzięło w sumie 249 osób. Umowa została rozliczona w KBN (pismo 
DZ/445/GKo/2002 z dnia 18 września 2002 r.).  

W roku 2002 PTI kontynuowało działalność punktu kontaktowego bez wspar-
cia z KBN, organizując wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym 5. PR w dniu 
1 lutego 2002 r. w Warszawie konferencję pt.: „Polska nauka i przemysł w drodze 
od 5. do 6. Programu Ramowego”, której gościem honorowym był profesor Geor-
ge Metakides, Dyrektor Dyrekcji E – Essential Technologies and Infrastructures w 
Dyrekcji Generalnej Information Society Komisji Europejskiej. Również wspólnie z 
KPK, podczas XVIII Jesiennych Spotkań PTI w Mrągowie, w dniu 15 listopada 
2002 r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące przygotowań do 
6. Programu Ramowego. 

 
 
 
 
 
6. Szkolenia 

 
W 2002 PTI kontynuowało prowadzenie Policealnej Szkoły Informatyki dla 

Dorosłych we Wrocławiu oraz rozpoczęto II edycję Studium Podyplomowego Pody-
plomowego z zakresu Zarządzania Projektem Informatycznym. Studium organizowa-
ne  jest we współpracy z Instytutem Organizacji w Przemyśle – Warszawa. 
 

7. Plany na przyszłość 
 
Zamierzenie na 2003 przewidują organizację wszystkich cyklicznych konfe-

rencji naukowych oraz przeprowadzenie 3 Kongresu Informatyki Polskiej. Zakłada się 
dalszy rozwój ruchu ECDL (wzrost liczby egzaminów). W zakresie majątku Towarzy-
stwa planuje się zakup 3-4 stanowisk komputerowych w miejsce likwidowanych 
(100% zużycia). 

 


