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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO 
Z DZIAŁALNO ŚCI STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 31.12.2004 

 
  

1. Informacje wst ępne. 
 

 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 jest wpisane do 
Informatora Nauki Polskiej 2004.  Polskie Towarzystwo Informatyczne posiada 
Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP nr 118534 na znak towarowy tj. 
zastrzeŜenie godła PTI. Aktualnie trwa VII kadencja władz, wybranych na Zjeździe 
Walnym w maju 2002. 
 
 Cele Towarzystwa są następujące: 

• popieranie działalno ści naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich 
dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej ef ektywnego 
wykorzystania w gospodarce narodowej; 

• podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz k walifikacji 
członków, a tak Ŝe oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby 
zajmuj ące si ę informatyk ą; 

• ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym; 
• popularyzacja w społecze ństwie zagadnie ń informatyki i jej zastosowa ń; 
• reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, p otrzeb, interesów 

i uprawnie ń wobec społecze ństwa, władz oraz stowarzysze ń w kraju i za 
granic ą. 

 
Towarzystwo osiąga swoje cele przez: 

• współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi, instytucjami, 
komitetami 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, 
działalności 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 staŜów krajowych i zagranicznych; 

• organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo-
technicznych, krajowych i międzynarodowych; 
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• inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w porozumieniu 
z zainteresowanymi instytucjami; 

• wnioskowanie i opiniowanie wykorzystania stypendiów z funduszów 
organizacji 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 wykonywaniem przez nich zawodu informatyka; 

• zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród 
państwowych 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, Mar ek Miłosz, 
Alicja Myszor 

Sekretarz Generalny Jerzy S. Nowak 

Skarbnik Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz 

Członkowie Zarz ądu Janusz Górski, Marek Hoły ński, Małgorzata 
Kalinowska-Iszkowska, Ewa Łukasik, Lech Madeyski, 
Zygmunt Mazur, Jacek Niwicki, Wojciech Olejniczak, 
Marek Valenta, Adam Wojciechowski 

Prezydium Zarz ądu 
Głównego 

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

Główna Komisja 
Rewizyjna 

Andrzej Król – przewodnicz ący, Sławomir Kwiecie ń – 
wiceprzewodnicz ący, Janusz Doro Ŝyński – sekretarz, 
Hanna Mazur, Wiesław Szafraniec  

Główny S ąd 
Kole Ŝeński 

Paweł Gizbert-Studnicki – przewodnicz ący, Juliusz 
Czarnowski, Klara Dyczkowska, Jan Kniat  

* skład władz PTI na 31.12.2004 r. 

 
 

3. Organizacja Towarzystwa 
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Zgodnie ze Statutem działalność Towarzystwa zorganizowana została w ramach 
Oddziałów, Kół regionalnych i Sekcji specjalistycznych. Obecnie aktywnie działają 
następujące jednostki organizacyjne: 
 
Oddziały : 

 Oddział Dolnośląski (Wrocław) - Prezes Zygmunt Mazur 
 Oddział Górnośląski (Katowice) - Prezes Janusz Grabara 
 Oddział Małopolski (Kraków)  - Prezes Marek Valenta 
 Oddział Mazowiecki (Warszawa) - Prezes Marek Hołyński 
 Oddział Wielkopolski (Poznań) - Prezes Stefan Grocholewski 

 
Koła: 

 Koło Beskidzkie PTI  
 Koło PTI w Bydgoszczy 
 Koło PTI w Ciechanowie 
 Koło PTI w Gdańsku 
 Koło Jurajskie -Częstochowa 
 Koło PTI w Lublinie 

 Koło PTI w Łodzi 
 Koło Naukowe - Wrocław 
 Koło PTI w Sandomierzu 
 Koło PTI w Szczecinie 
 Koło PTI w Rzeszowie 
 Koło PTI w Toruniu. 

 
 W 2004 r. powołano nowe koła w Bydgoszczy, Ciechanowie i Koło Beskidzkie 
w Bielsku-Białej. 
 
Sekcje: 

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

  
 3. Posiadana baza techniczna (pomieszczenia, wyposa Ŝenie 
informatyczne, adres strony internetowej) 

 
Polskie Towarzystwo Informatyczne posiada stałe biura w Warszawie, 

Katowicach i Wrocławiu. W pozostałych ośrodkach biura PTI mieszczą się 
w budynkach uczelni wyŜszych lub firm prywatnych. Biura wyposaŜone są w pełni 
w sprzęt komputerowy (komputery osobiste, drukarki itp.). Ponadto PTI korzysta 
z serwera firmy NASK (zmiana operatora w 2004 r.), na którym, pod adresem 
http://www.pti.org.pl, posadowione są strony WWW PTI. PTI posiada równieŜ listę 
dyskusyjną pti-l@min-pan.krakow.pl, w której uczestniczą nie tylko członkowie PTI. 
Więcej informacji o liście moŜna znaleźć pod adresem: 
http://www.pti.org.pl/listapti.htm. Własne strony internetowe prowadzą oddziały: 
wielkopolski (www.pti.poznan.pl), dolnośląski (www.pti.wroc.pl) i mazowiecki 
(www.pti.org.pl/om) oraz Polskie Biuro ECDL (www.ecdl.com.pl). W 2004 
uruchomiono dla konferencji w Mrągowie odrębną stronę WWW.mragowo.pti.org.pl.   

 
W 2004 r. baza techniczna PTI uległa zwiększeniu o jeden komputer stacjonarny, 

przystosowany do prac graficznych oraz zakupiono nową kopiarko-drukarkę firmy 
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Sharp w miejsce wyeksploatowanej juŜ poprzedniej kopiarki. Urządzenie zostanie 
włączone do sieci biura ZG w 2005 r.  

Dokonano takŜe uzupełnienia/wymiany sprzętu Polskiego Biura ECDL – drukarki, 
laptopy, komputer stacjonarny. 

 
Obsługę księgową Towarzystwa prowadziła firma Lexpro Sp. z o.o. z Warszawy. 
 
 
 

4. Działalno ść statutowa w 2004 r. 
 
W ramach działalności statutowej PTI organizowało w 2004 r. następujące 

przedsięwzięcia o charakterze ogólnokrajowym: 
• XXI konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki, prowadzony 

przez Oddział Dolnośląski, 
• VII konferencja „Informatyk Zakładowy” – maj 2004 w Kazimierzu n/Wisłą 
• VII Konferencja „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”  - maj 

2004  Międzyzdroje, 
• XVI Górska Szkoła PTI w Szczyrku na temat efektywności zastosowań 

systemów informatycznych – czerwiec 2004, 
• VI Krajowa Konferencja InŜynierii Oprogramowania – Gdańsk, październik 

2004, 
• XX Jesienne Spotkania PTI – Mrągowo, listopad 2004. 

 
  W wykazie imprez naleŜy jeszcze wskazać organizację V Otwartych 
Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim w Zakopanem (luty 2004), 
organizowane przy współpracy  z firmą Rodan System. Impreza ma charakter 
integracyjny dla krajowego środowiska informatycznego. 
  Oddział Wielkopolski zorganizował w grudniu 2004 II Mistrzostwa 
Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym,  w których wzięło udział ok. 400 
uczestników ze szkół średnich i wyŜszych. 
  Oddział Mazowiecki prowadził comiesięczne spotkania dla członków 
PTI i organizacji współpracujących. Wysoką ocenę uzyskało spotkanie na temat 
homologacji systemów informatycznych w administracji. Analogiczną imprezę 
uruchomiło w 2004 Koło PTI w Szczecinie. 
  Koło PTI w Toruniu zorganizowało I Konferencję „informatyka w 
edukacji” w lutym 2004 r. 
  W kwietniu 2004 zorganizowano  tzw. Postscriptum  3 Kongresu 
Informatyki Polskiej, współorganizowanego z Polską Izbą Informatyki 
i Telekomunikacji w 2003 r. Zadaniem konferencji była ocena stopnia realizacji 
uchwały Kongresu 
  W lipcu i wrześniu 2004 zorganizowano na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy dwa seminaria na temat systemu Syriusz. 
  We wrześniu 2004 zorganizowano seminarium dla kierownictw 
jednostek terenowych PTI w Sulejowie poświęcone problemom organizacyjnym 
Towarzystwa. 
  W listopadzie 2004 PTI opublikowało stanowisko odnośnie 
patentowania oprogramowania, przygotowane przez zespół roboczy pod 
kierownictwem kol.J.DoroŜyńskiego, który wykorzystał równieŜ opinie zgłaszane na 
ten temat na Liście Dyskusyjnej PTI. Stanowisko przekazano wicemin. 
W.Marcińskiemu z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 
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5. Działalno ść statutowa w zakresie ECDL 
 
 WaŜne znaczenie w Ŝyciu organizacyjnym PTI ma realizacja zadań z zakresu 
ECDL - Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. W 2004 r. 
kontynuowano realizację przedsięwzięć z tego zakresu. Wydano  8541 EKUK 
(Europejskich Kart Umiejętności Komputerowych  dla osób rozpoczynających proces 
certyfikacji, wzrost 20% w stosunku do 2003 r), przeprowadzono 48347 egzaminów 
(wzrost o 54% w stosunku do 2003 r). 4615 osób uzyskało certyfikat ECDL (wzrost o 
64%). Wzrósł do 39% (z 33%) współczynnik ukończenia uzyskiwania certyfikaty 
ECDL, osiągając średni poziom europejski.  
 Ponadto przeprowadzono 13 szkoleń, którymi objęto 360 egzaminatorów. 
Szkolenia przeprowadzone zostały w Lublinie, Poznaniu, Katowicach, Mielcu i 
Szczecinie. 
 W 2004 roku dokonano akcji wymiany wersji pakietu egzaminatora (w związku 
z przejściem na 4 wersję MQTB ECDL) połączonej z podpisaniem nowych umów z 
egzaminatorami oraz skreśleniem egzaminatorów, którzy nie poddali się weryfikacji. 
W maju 2004 r. odbyło się doroczne spotkanie koordynatorów ECDL.  
 
 W 2004 r. 19 ośrodków szkoleniowych posiadało certyfikat „Zgodny z ECDL” 
potwierdzający jakość szkoleń zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. 
Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2004 r. PTI zawarło 127 umów na popularyzację 
ECDL ze szkołami wyŜszymi i średnimi oraz firmami informatycznymi.  
 Przedstawiciele PTI uczestniczyli w konferencjach „e-gmina” w Rynii (maj 
2004) i Miedzeszynie (wrzesień 2004) organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 
Informatyki  -Warszawa. Wystąpienia kol.M.Miłosza na temat ECDL spotkały się z 
wysoką oceną zebranych. 
 Polskie Biuro ECDL wspierało inicjatywy róŜnych ośrodków w pozyskiwaniu 
funduszy UE na szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL. Starania te 
przynoszą rezultaty w chwili obecnej, otwierając nowe moŜliwości popularyzacji 
ECDL (programy EFS, PHARE, ZPORR i EQUAL). 
 
 
 6. Działalno ść wydawnicza i szkoleniowa PTI  
 
 W 2004 r. Towarzystwo wydało 14 pozycji ksiąŜkowych (część z nich w 
wyspecjalizowanych wydawnictwach) dotyczących problemów zastosowań 
informatyki, rozprowadzając je wśród uczestników konferencji i przekazując do 
bibliotek naukowych uczelni i firm informatycznych (w tym dla członków 
wspierających). Są to opracowania: 

o Informatyka we współczesnym zarządzaniu – ISBN 83-204-3012-7, 
o Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004 –                      

ISBN 83-204-3016-X, 
o Systemy Informatyczne. Zastosowania i wdroŜenia 2004 – ISBN 83-920406, 
o Systemy informatyczne w administracji – ISBN 83-204-3017-8, 
o Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą – ISBN 83-204-3014-3, 
o Systemy informatyczne. Bankowość i finanse – ISBN 83-204-3018-6 
o Informatyczne wspomaganie procesów  logistycznych – ISBN 83-204-3013-5, 
o Selected problems of IT application – ISBN 83-204-3019-4 
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o Informatyka w polityce społecznej. Doświadczenia z realizacji systemu SI 
Syriusz – ISBN 83-920406-2-7 

o Systemy i sieci komputerowe – ISBN 83-920406-0-0 
o Algorytmy, metody i programy naukowe – ISBN 83-920406-1-9 
o Informatyka w usługach społecznych. Realizacja SI Syriusz. –                   

ISBN 83-920406-4-3 
o Współczesne kierunki rozwoju informatyki – ISBN 83-920406-5-1 (Mrągowo 

2004) 
o InŜynieria oprogramowania. Nowe wyzwania – ISBN 83-204-3051-8 (VI KKIO) 

   
PTI wydaje czasopismo naukowe o nazwie Pro-Dialog (red.nacz. – kol.Andrzej 

Marciniak – O/Wielkopolski) . W 2004 r. wydano dwa numery czasopisma - 18 i 19.  
Realizowano  wydawanie Biuletynu PTI własnymi siłami (redaktor – kol. E.Łukasik, 
druk – wydawnictwo NAKOM) – w 2004 r wydano 4 numery Biuletynu. 

 W 2004 r. trzy ośrodki (Centrum Zastosowań Informatyki COMBIDATA Poland 
Sp.z o.o. (Grupa Prokom) w Sopocie, Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej 
Oświaty VULCAN we Wrocławiu i Centrum Komputerowo-Językowe Kwidzyń ) 
posiadały Certyfikat Jakości PTI potwierdzający wysoka jakość prowadzonych 
szkoleń. 

W 2004 r. PTI podpisało porozumienie z Wydawnictwami Naukowo-
Technicznymi, w ramach którego otrzymywano egzemplarze okazowe wydawnictw 
informatycznych WNT w zamian za informacje o nowościach na liście dyskusyjnej 
PTI. Członkowie PTI uzyskali moŜliwość zakupu ksiąŜek Wydawnictwa z 20% zniŜką. 

W 2004 roku Zespół Roboczy ZPI (w składzie M.Miłosz i M.Muryjas) Komisji 
Akredytacji i Certyfikacji PTI opracował zasady, dokumenty i procedury przyznawania 
6. stopniowego Certyfikatu Zarządzanie Projektami Informatycznymi. Wręczono 
pierwsze certyfikaty. 
 

7. Działalno ść zagraniczna; współpraca europejska w ramach UE 
 

PTI w roku 2004 otrzymało dofinansowanie z KBN w wysokości 10.000,- zł 
(umowa nr 1502/DIE/2004 z 30.06.2004) i poniosło własne nakłady w wysokości 
22.370,09 zł. Zorganizowano wykłady, szkolenia i warsztaty podczas 3 
ogólnopolskich konferencji organizowanych przez PTI (Szczyrk, Mrągowo i Kazimierz 
n. Wisłą). Z informacją o 6. Programie Ramowym UE zapoznało się ogółem około 
400 osób.  NiezaleŜnie od tego przedstawiciele PTI (Piotr Fuglewicz,  Marek Miłosz i 
Jerzy Nowak) aktywnie uczestniczyli w pracach CEPIS i Europejskiej Fundacji ECDL. 

 
8. Szkolenia i studia 

 
W 2004 PTI kontynuowało prowadzenie Policealnego Studium 

Zawodowego Informatyki dla Dorosłych we Wrocławiu oraz rozpoczęto IV edycję 
Studium Podyplomowego z zakresu Zarządzania Projektem Informatycznym. 
Studium organizowane jest we współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania 
w Przemyśle – Warszawa. 

 
9. Członkowie wspieraj ący Towarzystwa. Współpraca organizacji 

 
 PTI przywiązuje duŜą wagę do propagowania idei Towarzystwa wśród duŜych 
i liczących się firm informatycznych. W 2004 r. do grona firm-członków wspierających 
kategorii A i B naleŜały firmy: ACK Cyfronet – Kraków, SAP Polska Sp. z o.o.  – 
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Warszawa, NASK  – Warszawa, PWPW SA – Warszawa. Centralny Ośrodek 
Informatyki Górnictwa S.A., – Katowice, Infovide Sp. z o.o., – Warszawa, 

 Towarzystwo ściśle współpracuje z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji 
oraz z organizacjami NTIE, ISO i KISS. 

 W 2004 zawarto porozumienie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w 
zakresie współpracy przy informatyzacji administracji samorządowej. 

 

 

10. Plany na przyszło ść 
 
W planie na 2005 ujęto organizację wszystkich cyklicznych konferencji 

naukowych.  Zakłada się dalszy rozwój ruchu ECDL (wzrost liczby egzaminów) oraz 
podjęcie akwizycji w sektorze administracji państwowej i samorządowej. W zakresie 
majątku Towarzystwa planuje się zakup  5-6 stanowisk komputerowych w miejsce 
likwidowanych (100% zuŜycia). Przewiduje się sfinalizowanie zakupu lokalu dla Biura 
ECDL w Lublinie. 

 
 
Sprawozdanie przyjęto uchwałą ZG PTI nr 55.VII.05 z dnia 03.03.2005 r., co 

potwierdzają: 
 
 
………………………..        ………………………           ….........………………… 
(Prezes – Zdzisław Szyjewski) (Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz) (Piotr Fuglewicz) 
 
 

……………………….        ………………………            …………..........………… 
(Janusz Górski)   (Marek Hołyński)   (Małgorzata Kalinowska-Iszkowska) 
 
 

……………………….     ………………………            …………………...........… 
(Ewa Łukasik)   (Lech Madeyski)   (Andrzej Marciniak) 
 
 

……………………….     ………………………            ……………………............ 
(Zygmunt Mazur)   (Marek Miłosz)   (Alicja Myszor) 
 
 

……………………….      ………………………            ……………………............ 
(Jacek Niwicki)   (Wojciech Olejniczak)  (Marek Valenta) 
 
 

……………………….        ………………………  
  (Adam Wojciechowski)  (Jerzy S. Nowak) 
 


