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1. Informacje wstępne

Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie zarejestrowano w dniu 22 maja
1981 roku pod numerem 397 w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym uprzednio w VII Wydziale
Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, a obecnie w XIX Wydziale
Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 00000 43879. Towa-
rzystwo posługuje się numerami NIP 522-000-20-38 i REGON 001236905.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest wpisane do Informatora Nauki Polskiej 2004 i ma
Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP nr 118534 na znak towarowy – zastrzeżenie go-
dła PTI. W roku 2007 trwała IX kadencja władz wybranych na VIII Zjeździe Delegatów PTI,
który odbył się 21 maja 2005 roku w Warszawie.

Celem Towarzystwa jest (par. 7 Statutu PTI):

! wykonywanie zadań dotyczących informatyki w sferze działalności publicznej w zakresie
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

! reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec
społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą,

! podejmowanie i prowadzenie działalności  w zakresie doskonalenia kwalifikacji i uzyskiwania
stosownych i zgodnych ze standardami świadectw oraz certyfikatów uprawniających do wy-
konywania zawodu informatyka,

! troska o wysoki poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie warunków do jego po-
dnoszenia,

! popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informa-
tyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania,

! podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddzia-
ływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką,

! ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
! popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań
! propagowanie idei ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) oraz

nadawanie certyfikatów ECDL i innych,
! udział w budowie społeczeństwa informacyjnego.
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Towarzystwo osiąga swoje cele przez (par. 8 Statutu PTI):

! współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, samorządami
gospodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, organizacjami poli-
tycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa,

! prowadzenie działalności naukowej i naukowo-technicznej w zakresie informatyki oraz wy-
dawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,

! prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczy-
tów, wystaw, pokazów technicznych, bibliotek, portali internetowych, konkursów, działalnoś-
ci certyfikacyjnej oraz działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i integracyjnej w dzie-
dzinach objętych działalnością Towarzystwa,

! analizowanie oraz opiniowanie istniejących i planowanych dokumentów określających kie-
runki, zakres i sposoby prowadzenia edukacji informatycznej w kraju, a także współdziałanie
z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia tych dokumentów,

! zakładanie i prowadzenie szkół średnich, policealnych i wyższych oraz studiów podyplomo-
wych o kierunkach nauczania związanych z informatyką i dziedzinami pokrewnymi,

! wspieranie prac mających na celu podnoszenie jakości rozwiązań informatycznych oraz ini-
cjowanie, opracowywanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie
państwowych i lokalnych programów oraz planów w dziedzinie informatyki,

! wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz zadań zleconych przez organy administracji pub-
licznej i samorządy gospodarcze,

! przedstawianie organom administracji publicznej, organom samorządów zawodowych i go-
spodarczych oraz organizacjom społecznym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw ob-
jętych celami Towarzystwa,

! organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk oraz stażów
krajowych i zagranicznych,

! organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo-technicznych, kra-
jowych i międzynarodowych,

! inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych, w tym w porozumieniu z zainteresowanymi
instytucjami,

! wnioskowanie i opiniowanie przyznawania oraz wykorzystania stypendiów z funduszów
organizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa,

! organizowanie i prowadzenie klubów oraz innych ośrodków, a także akcji i imprez mających
na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, jak i integracji środo-
wiska zawodowego,

! udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez
nich zawodu informatyka,

! zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla człon-
ków Towarzystwa,

! ochronę sfery materialnych interesów członków Towarzystwa.

2. Władze Towarzystwa

Aktualne władze Towarzystwa zostały wybrane na VIII Zjeździe Delegatów PTI w dniu 21
maja 2005 roku.
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1) W okresie od 1 listopada do 3 grudnia 2006 roku na stanowisku Sekretarza Generalnego był vacat,
a osobą pełniącą obowiązku Sekretarza Generalnego był Prezes.

2) Nazwiska prezesów oddziałów i przewodniczących kół według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Władze PTI w kadencji 2005–2008

Prezes Andrzej Marciniak
Wiceprezesi Zygmunt Mazur (ds. naukowych i wydawniczych)

Alicja Myszor (ds. finansowych)
Wiesław Paluszyński (ds. kontaktów zewnętrznych)
Zdzisław Szyjewski (ds. gospodarczych)

Sekretarz Generalny1) Jerzy S. Nowak (do 8 października 2005 roku)
Leszek Bogusławski (od 8 października 2005 roku

do 31 października 2006 roku)
Radosław Bursztynowski (od 4 grudnia 2006 roku)

Członkowie Zarządu Głównego Jarosław Deminet, ,Paweł Gizbert-Sudnicki
Janusz Grabara, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska,
Wojciech Kiedrowski, Ewa Łukasik, Lech Madeyski,
Marek Miłosz, Jacek Niwicki, Wojciech Olejniczak,
Tadeusz Rogowski, Andrzej Romanowski, Marek Ujejski

Główna Komisja Rewizyjna Agnieszka Boboli – przewodnicząca,
Mirosław Kowalewski – zastępca przewodniczącej,
Wojciech Kulik – sekretarz,
Zbigniew Dałeczko, Wiesław Szafraniec

Główny Sąd Koleżeński Marek Maniecki – przewodniczący,
Jan Kniat, Barbara Królikowska,
Anna Beata Kwiatkowska, Izabela Rojek

Kol. Janusz Grabara w dniu 5 października 2006 roku przesłał na listę dyskusyjną Zarządu
Głównego list elektroniczny, w którym poinformował o swojej rezygnacji z funkcji Członka Za-
rządu Głównego. Kol. Paweł Gizbert-Studnicki zmarł w dniu 31 października 2007 roku.

3. Organizacja Towarzystwa

Zgodnie ze Statutem PTI działalność Towarzystwa jest zorganizowana w ramach oddziałów,
kół i sekcji. Obecnie działają następujące jednostki organizacyjne2):

Oddziały

Oddział Dolnośląski (Wrocław) – Prezes Zygmunt Mazur
Oddział Górnośląski (Katowice) – Prezes Janusz Trawka
Oddział Kujawsko-Pomorski (Toruń) – Prezes Anna Beata Kwiatkowska
Oddział Łódzki – Prezes Dominik Sankowski
Oddział Małopolski (Kraków) – Prezes Marek Valenta
Oddział Mazowiecki (Warszawa) – Prezes Marek Hołyński
Oddział Pomorski (Gdańsk) – Prezes Wojciech Kiedrowski
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3) Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zarząd koła nie ukonstytuował się.

Oddział Wielkopolski (Poznań) – Prezes Jerzy Stefanowski
Oddział Zachodniopomorski (Szczecin) – Prezes Barbara Królikowska

Koła

Koło Beskidzkie PTI (Bielsko-Biała) – Przewodniczący Franiciszek Marecki
Koło PTI Politechniki Szczecińskiej – – 3)

Koło PTI w Ciechanowie – Przewodniczący Tadeusz Bukowski
Koło Jurajskie PTI (Częstochowa) – Przewodniczący Janusz Grabara
Koło Podlaskie PTI (Białystok) – Przewodniczący Zenon Sosnowski
Koło PTI w Koszalinie – Przewodniczący Andrzej Muszyński-Hudemczuk
Koło PTI w Lublinie – Przewodniczący Marek Miłosz
Koło PTI w Rzeszowie – Przewodniczący Stanisław Paszczyński
Koło PTI w Sandomierzu – Przewodnicząca Maria Długosz-Kędziora
Koło Ziemi Gorzowskiej PTI (Gorzów Wlkp.) – Przewodniczący Rafał Klaus

(w 2007 roku Zarząd Główny powołał Koło Podlaskie PTI z siedzibą w Białymstoku, a Za-
rząd Oddziału Zachodniopomorskiego – Koło PTI Politechniki Szczecińskiej)

Sekcje

Sekcja Baz Danych w Poznaniu
Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
Sekcja Egzaminatorów ECDL
Sekcja e-Learningu
Sekcja Gospodarki Elektronicznej
Sekcja Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu w Szczecinie
Sekcja Inżynierii Oprogramowania
Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji
Sekcja Progress w Lublinie
Sekcja Studencka
Sekcja Transferu Technologii

(w 2007 Zarząd Główny powołał Sekcję Bezpieczeństwa Informacji)

W dniu 31 grudnia 2007 roku Towarzystwo liczyło 1435 członków. W 2007 roku do Towa-
rzystwa przyjęto 153 osoby.

4. Baza techniczna (pomieszczenia, wyposażenie informatyczne, adresy stron
    internetowych)

W roku 2007 nie zakupiono żadnych nowych pomieszczeń. Towarzystwo w dalszym ciągu
dysponuje Biurem Zarządu Głównego w Warszawie przy al. Solidarności 82A m. 5. Na potrzeby
Polskiego Biura ECDL wynajmowane są trzy pokoje w biurowcu w Lublinie przy ul. Wojcie-
chowskiej 7. Oddział Górnośląski zmienił siedzibę swojego biura i od 1 października 2007 roku
zajmuje lokal o powierzchni 56,7 m2 w Katowicach przy ul. Lompy 2/10.
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W 2007 roku zakupiono następujący sprzęt komputerowy i inne środki trwałe:

Nazwa Miejsce zakupu Wartość (zł)

Bindownica Biuro ZG 804,95

Drukarka Biuro ZG 1 897,10

Dysk zewnętrzny Biuro ZG 453,17

Gilotyna Biuro ZG 591,45

Klimatyzatory (2 szt.) Biuro ZG 1 882,00

Laptop Biuro ZG 3 403,80

Laptop Biuro ZG 3 688,06

Monitor Biuro ZG 1 358,00

Nagrywarka zewnętrzna Biuro ZG 268,16

Drukarka ECDL – Biuro 7 843,38

Drukarka ECDL – Biuro 4 406,64

Drukarka ECDL – Biuro 4 406,64

Kserokopiarka ECDL – Biuro 6 190,28

Zestaw komputerowy ECDL – Biuro 4 128,48

Laptop ECDL – Poznań 4 593,30

Laptop ECDL – Warszawa 4 385,00

Dysk zewnętrzny Oddział Dolnośląski 789,00

Laptop Oddział Dolnośląski 3 499,00

Urządzenie wielofunkcyjne Oddział Dolnośląski 1 199,00

Zestaw komputerowy Oddział Dolnośląski 3 419,89

Niszczarka Oddział Dolnośląski 299,00

Niszczarka Oddział Dolnośląski 179,00

Laptop Oddział Zachodniopomorski 3 050,00

Projektor Oddział Zachodniopomorski 4 150,00

Aparat cyfrowy EUCIP (Szczecin) – ZG 1 864,00

Drukarka EUCIP (Szczecin) – ZG 603,90

Laptop EUCIP (Szczecin) – ZG 5 538,80

Laptop EUCIP (Szczecin) – ZG 4 038,99

Laptop EUCIP (Szczecin) – ZG 3 185,99

Monitor EUCIP (Szczecin) – ZG 660,00

Monitor EUCIP (Szczecin) – ZG 1 451,80

Urządzenie wielofunkcyjne Izba Rzeczoznawców – ZG 2 269,20

Poniżej podano adresy stron internetowych Towarzystwa.

Strona główna PTI www.pti.org.pl
Strona ECDL www.ecdl.com.pl
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Strona Izby Rzeczoznawców www.pti.org.pl/ir 
Strona EUCIP www.eucip.pl
Strona Oddziału Dolnośląskiego www.pti.wroc.pl
Strona Oddziału Górnośląskiego www.pti.katowice.pl
Strona Oddziału Kujawsko-Pomorskiego www.rsei.mat.uni.torun.pl/pti
Strona Oddziału Łódzkiego pti.kis.p.lodz.pl
Strona Oddziału Mazowieckiego www.pti.org.pl/om
Strona Oddziału Pomorskiego www.pti.gda.pl
Strona Oddziału Wielkopolskiego www.pti.poznan.pl
Strona Oddziału Zachodniopomorskiego www.pti.szczecin.pl
Strona Koła w Ciechanowie www.osinfor.ciechanow.x.pl/pti
Strona Koła w Sandomierzu ptisandomierz.w.interia.pl

5. Działalność statutowa

W 2007 roku Zarząd Główny Towarzystwa odbył 7 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe w Ze-
grzu. Jedną z ważniejszych decyzji Zarządu Głównego było, zgodnie z uchwałą Zjazdu Dele-
gatów PTI w roku 2005, zlecenie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Towarzy-
stwa za lata 2005 i 2006. W tym samym czasie Zarząd Główny zlecił także przeprowadzenie ba-
dania poprawności rozliczeń publiczno-prawnych prowadzonych przez Towarzystwo w latach
2002–2006. Audyty odbyły się w październiku i listopadzie 2007 roku.

We wrześniu 2007 roku Wiceprezes ds. finansowych kol. Alicja Myszor, Wiceprezes ds. go-
spodarczych kol. Zdzisław Szyjewski i Sekretarz Generalny kol. Radosław Bursztynowski
przedstawili Zarządowi Głównemu Projekt uporządkowania działalności gospodarczej prowa-
dzonej w Polskim Towarzystwie Informatycznym, który wywołał wśród Członków PTI ożywioną
dyskusję. Przedstawiony projekt nie doczekał się merytorycznej dyskusji i wdrożenia w zapro-
ponowanej wersji z uwagi na zdecydowany sprzeciw niektórych członków Zarządu Głównego
i środowiska ECDL. Członek ZG PTI kol. Marek Miłosz opracował i przedstawił do dyskusji
projekt uporządkowania działaności statutowej w obszarze certyfikacji pod nazwą „Organizacja
systemu certyfikacji w PTI. Model strategiczny”. Projekt również nie doczekał się szerszej dy-
skusji i wdrożenia.

W 2007 roku Zarząd Główny zorganizował:

! w marcu w Szczyrku VIII Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpej-
skim,

! w maju w Warszawie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego,
! we wrześniu w Zegrzu kolejnego spotkania Członków PTI poświęconego strategii Towarzy-

stwa.

Ponadto Zarząd Główny współorganizował z Centrum Komunikacji Medialnej debatę pt. Co da-
lej ze społeczeństwem informacyjnym, która odbyła się w maju w Domu Dziennikarza w War-
szawie, a także debatę pt. Euro 2012 a nowe technologie, która odbyła się w tym samym miejscu
we wrześniu.

W czerwcu 2007 roku PTI zostało zaproszone przez Polski Komitet Normalizacyjny do wzię-
cia udziału w głosowaniu nad wyborem członków Rady Normalizacyjnej II kadencji, w którym
Towarzystwo wzięło udział. W wyniku wyborów członkiem tej Rady, z grupy kandydatów bę-
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dących przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zawodowych i naukowo-technicznych, zo-
stał Członek Honorowy PTI, Wiceprezes kol. Zdzisław Szyjewski. Także w czerwcu 2007 roku
Prezes kol. Andrzej Marciniak został wybrany na Członka Komitetu Informatyki Polskiej Aka-
demii Nauk. W lipcu 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał Wice-
prezesa kol. Zdzisława Szyjewskiego na przewodniczącego Rady Informatyzacji II kadencji.

W listopadzie 2007 roku PTI przystąpiło, jako Członek Założyciel, do Koalicji na Rzecz Spo-
łeczeństwa Informacyjnego (w skrócie: KRESI). Celem KRESI jest stworzenie platformy dialo-
gu oraz współdziałania środowisk i organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz
przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz propagowania wiedzy i po-
dejmowania wspólnych działań służących jego budowie.

W minionym roku Zarząd Główny podjął decyzje o objęciu patronatem PTI:

! konferencji Project Management w Krakowie (przyjęcie przez PTI Partnerstwa Kongresu),
! II Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych w Poznaniu (patronat

honorowy PTI),
! konkursu Primus Inter Pares,
! V Konwentu Informatyków Samorządowych Mazowsza pod hasłem Budowa społeczeństwa

informacyjnego w ramach strategii e-rozwoju Mazowsza (patronat honorowy PTI),
! konferencji Problemy Społeczeństwa Informacyjnego w Międzyzdrojach (ZG PTI udzielił

logo Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, w skrócie: ŚDSI, tej konferencji),
! XXX konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej pt. Wiodąca

rola operatorów kablowych w budowie społeczeństwa informacyjnego” (ZG udzielił logo
ŚDSI),

! II Kongresu Gospodarki Elektronicznej pt. Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji
elektronicznej szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania państwa, którą zorgani-
zował Związek Banków Polskich (ZG udzielił logo ŚDSI 2007),

! konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji pt. Telewizja
mobilna – kierunki rozwoju w Polsce i Europie (ZG PTI udzielił logo ŚDSI),

! otwartego spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
połączonego z seminarium naukowo-technicznym dotyczącego wybranym zagadnieniom spo-
łeczeństwa informacyjnego i upowszechnieniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych
tego społeczeństwa (ZG PTI udzielił logo ŚDSI 2007),

! debaty w Domu Dziennikarza, współorganizowanej przez ZG PTI i Centrum Komunikacji
Medialnej, pt. Co dalej ze społeczeństwem informacyjnym (ZG PTI udzielił logo ŚDSI),

! IV konferencji Jakość systemów informatycznych w Jachrance (patronat honorowy PTI),
! Otwartych Mistrzostw Polski Programów Szachowych (ZG PTI objął patronatem, udzielił

logo ŚDSI 2007 i był głównym sponsorem imprezy),
! The 8th International Conference on Information Management w Juracie (patronat honorowy

PTI),
! II Konwentu Administracji Publicznej w Koronowie koło Bydgoszczy (patronat honorowy

PTI),
! Międzynarodowych Targów Poznańskich Infosystem 2007,
! XII Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Polski Branży Teleinformatycznej (patronat

i ufundowanie pucharu),
! debaty Euro 2012 a nowe technologie, która odbyła się w Warszawie we wrześniu.
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W 2007 roku Członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli w kilku ważnych konferencjach
i spotkaniach na arenie krajowej i międzynarodowej, m. in. w:

! IV Konferencji „Informatyka w Edukacji” (Prezes kol. Andrzej Marciniak), która odbyła się
na przełomie stycznia i lutego w Toruniu,

! konferencji Problemy Społeczeństwa Informacyjnego (Wiceprezes kol. Zdzisław Szyjewski,
Sekretarz Generalny kol. Radosław Bursztynowski), która odbyła się w maju w Międzyzdro-
jach,

! The 8th International Conference on Information Management (Prezes kol. Andrzej Marci-
niak, Wiceprezes kol. Alicja Myszor, Sekretarz Generalny kol. Radosław Bursztynowski),
czerwiec, Jurata, 

! sesji plenarnej XI Konferencji „Miasta w Internecie” (Wiceprezes kol. Wiesław Paluszyński),
która odbyła się w czerwcu w Zakopanem,

! ministerialnej konferencji eGovernment (Sekretarz Generalny kol. Radosław Bursztynowski,
kol. Małgorzata Kalinowską-Iszkowską), która odbyła się we wrześniu w Lizbonie,

! II Konwencie Administracji Publicznej (Wiceprezes kol. Wiesław Paluszyński, Sekretarz Ge-
neralny kol. Radosław Bursztynowski), który odbył się we wrześniu w Koronowie koło Byd-
goszczy,

! Sejmiku Młodych Informatyków (Wiceprezes kol. Zdzisław Szyjewski, Wiceprezes kol. Wie-
sław Paluszyński, Sekretarz Generalny kol. Radosław Bursztynowski), który odbył się we
wrześniu w Świnoujściu,

! konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego (Wiceprezes kol. Zygmunt Mazur), która odbyła się
we wrześniu w Karpaczu,

! konferencji 2nd IFIP Central and East European Conference on Software Engineering Tech-
niques, która była połączona z IX Krajową Konferencją Inżynierii Oprogramowania (Prezes
kol. Andrzej Marciniak, kol. Ewa Łukasik),

! XXIII Jesiennych Spotkaniach PTI (Wiceprezes kol. Zdzisław Szyjewski, Sekretarz Generalny
kol. Radosław Bursztynowski, kol. Jarosław Deminet, kol. Andrzej Romanowski), które od-
były się w październiku w Wiśle,

! konferencji Unbundling a systemy informatyczne, zorganizowanej przez Procesy Inwestycyjne
(Sekretarz Generalny kol. Radosław Bursztynowski), która odbyła się w listopadzie w War-
szawie.

Ponadto kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska reprezentowała nasze Towarzystwo na kilku
spotkaniach CEPIS w Brukseli, a Ogólnopolski Koordynator ECDL kol. Marek Miłosz – w kilku
międzynarodowych spotkaniach dotyczących ECDL (zob. p. 9).

Polskie Towarzystwo Informatyczne było jedynym instytucjonalnym sponsorem III edycji
Konkursu im. Witolda Lipskiego dla Młodych Naukowców w Zakresie Informatyki. Ceremonia
wręczenia nagród laureatom odbyła się 18 października 2007 roku na Uniwersytecie Warszaw-
skim, a ze strony Zarządu Głównego wzięli w nim udział Prezes kol. Andrzej Marciniak i  Wice-
prezes kol. Zygmunt Mazur.

W imieniu Towarzystwa, Zarząd Główny zaopiniował kilka aktów prawnych dla władz pań-
stwowych, m. in.:

! w styczniu 2007 roku, po przeanalizowaniu projektu rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu prze-
znaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację, Polskie Towarzystwo In-
formatyczne poinformowało MSWiA, że nie wnosi żadnych uwag do tego dokumentu,



Sprawozdanie ZG PTI z działalności stowarzyszenia w roku 2007 9

! we wrześniu 2007 roku przesłano do Ministerstwa Zdrowia uwagi do projektu ustawy o sy-
stemie informacji w ochronie zdrowia,

! sformułowano opinię w zakresie proponowanej normy międzynarodowej Office Open XML
File i przedstawiona ją Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu,

! w październiku 2007 roku przekazano do MSWia wnioski w sprawie komunikatu Komisji
Europejskiej E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrud-
nienia,

! w listopadzie 2007 roku przyjęto stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne
na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-
głość,

! w listopadzie 2007 roku przesłano do Podsekretarza Stanu w MSWiA Pana Grzegorza Bliź-
niuka uwagi do Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007–2013.

Ponadto we wrześniu 2007 roku, podczas dorocznej konferencji w Legionowie, Wiceprezes kol.
Wiesław Paluszyński zaprezentował, wypracowane w dyskusji na liście dyskusyjnej Zarządu
Głównego, rozumienie Krajowych Ram Interoperacyjności w Polskim Towarzystwie Informa-
tycznym, które spotkało się z powszechnym uznaniem uczestników konferencji.

Sztandarową działalnością Oddziału Dolnośląskiego jest organizacja Ogólnopolskiego Kon-
kursu PTI na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki. W 2007 roku przeprowadzono XXIV
edycję tego konkursu. Konkurs uzyskał, na wniosek Zarządu Głównego, dotację z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, która
odbyła się 17 grudnia 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej, wziął udział Prezes kol. Andrzej
Marciniak. Ponadto Oddział Dolnośląski był współorganizatorem (obok Instytutu Informatyki
Stosowanej Politechniki Wrocławskiej i Microsoft Research) konferencji pt. Metody i narzędzia
wytwarzania oprogramowania oraz współorganizatorem (obok Instytutu Informatyki Stosowanej
Politechniki Wrocławskiej) XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Systemy Czasu Rzeczywistego”,
która odbyła się w Karpaczu w dniach 10-13 września 2007 roku. Podczas tej drugiej konferencji
doszło do spotkania, które zaowocowało połączeniem warszawskiej i wrocławskiej inicjatywy
powstania Sekcji Bezpieczeństwa Informacji. Z inicjatywy kol. Sergiusza Pawłowicza z Oddziału
Dolnośląskiego została utworzona lista dyskusyjna związana z opracowywanym dla PTI sy-
stemem informatycznym.

Oddział Górnośląski zorganizował konferencję naukową Budowa i Rozwój Społeczeństwa
Informacyjnego – wyzwania dla samorządów lokalnych, która odbyła się w dniach 13-14 wrześ-
nia 2007 roku w Ustroniu i która była poświęcona ocenie aktualnego stanu oraz stopnia budowy
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako istotnego narzędzia zwiększania efektywności
administracji publicznej. Oddział Górnośląski zorganizował też kolejne, XXIII Jesienne Spot-
kania PTI, które odbyły się w dniach 16-18 października 2007 roku w Wiśle, a także objął patro-
natem IV edycją konferencji Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy, skierowanej
do nauczycieli województwa śląskiego. Członkowie Oddziału Górnośląskiego byli głównymi
realizatorami przygotowania nowego produktu ECDL e-Citizen.

Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizował dla nauczycieli przedmiotów informatycznych
IV Konferencję „Informatyka w Edukacji”, która odbyła się w dniach 31 stycznia – 1 lutego
2007 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W minionym roku Oddział Kujawsko-Pomorski podjął też przygotowania organizacyjne, by
konferencja ta od roku 2008 stała się konferencją o zasięgu ogólnopolskim. W oddziale podjęto



Sprawozdanie ZG PTI z działalności stowarzyszenia w roku 2007 10

też przygotowania organizacyjne do 3rd International Conference „Informatics in Secondary
Schools Evolution and Perspectives, konferencji międzynarodowej, która odbędzie się w czerw-
cu 2008 roku. Na uwagę zasługuje też organizacja Balu Informatyka 2007, który odbył się 7 lu-
tego 2007 roku w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponadto Oddział Kujawsko-Pomorski
nadzoruje merytorycznie i sponsoruje Internetowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Konkurs Informatyczny (organizowany przez Wydział
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych oraz Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bóbr”.

Najważniejszą imprezą Oddziału Łódzkiego, współorganizowaną z Politechniką Łódzką, były
w minionym roku Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Programów Szachowych w ra-
mach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W czasie imprezy odbyły się
zawody programów szachowych, a także mecz Człowiek-Programy. Zawody miały obsadę mię-
dzynarodową z udziałem programów z czołówki światowej. Relacja z tych mistrzostw ukaza-
ła się w ICGA Journal (pismo indeksowane na tzw. liście filadelfijskiej). Zarząd Oddziału Łódz-
kiego uchwalił ufundowanie trzech nagród w konkursie na Najlepszy referat młodego naukowca,
wygłoszony w trakcie odbywającej się w Łodzi, w dniach 24-26 października 2007 roku, jubi-
leuszowej XV Konferencji Sieci i Systemy Komputerowe.

Oddział Małopolski był współorganizatorem, zorganizowanej w dniach 19-20 kwietnia 2007
roku, I Małopolskiej Konferencji „Zarządzanie Projektem” (organizator główny: Wyższa Szkoła
Ekonomii i Informatyki w Krakowie, współorganizator: Warszawski Oddział PMI i doradcy
NGD.PL). Celem Konferencji było stworzenie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy
specjalistami, praktykami i teoretykami z zakresu zarządzania projektami informatycznymi oraz
zaprezentowanie sprawdzonych praktyk prowadzenia projektów w Polsce w zgodzie z uznanym
międzynarodowym standardem PMBoK. Najważniejszym wydarzeniem w Oddziale Małopol-
skim była organizacja i przeprowadzenie konferencji poświęconej X-leciu organizacji w Polsce
egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, która odbyła się
w dniu 5 czerwca 2007 roku w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat hono-
rowy nad tą konferencją objął Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa, a samo wydarzenie
zostało wpisane na listę imprez związanych z obchodami „750-lecia lokalizacji Krakowa”.

Ważnym elementem działań Oddziału Małopolskiego była aktywna pomoc przy powstaniu
Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Od października 2007 roku przedstawiciele
Oddziału Małopolskiego biorą czynny udział w pracach Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa
Informacyjnego, powołanej przez Małopolski Urząd Marszałkowski.

W Oddziale Mazowieckim kontynuowano spotkania w ramach Warszawskiego Klubu Infor-
matyka, których tematyka była bardzo urozmaicona. Oddział Mazowiecki zorganizował też Ra-
pid Baran Development, plenerową imprezę połączoną z pieczeniem barana, a także spotkania
ze studentami pt. Kariery w informatyce, na których przedstawiciele firm informatycznych za-
prezentowali swoje przedsiębiorstwa i możliwości zatrudnienia. Ponadto Oddział Mazowiecki
aktywnie partycypował w Konwencie Informatyków Mazowsza i konferencji Project Manage-
ment Days zorganizowanej przez Koło Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej.
Członkowie Oddziału Mazowieckiego aktywnie uczestniczyli w organizacji XXIII Jesiennych
Spotkań PTI w Wiśle, którym towarzyszyła międzynarodowa konferencja poświęcona roz-
maitym aspektom wiedzy i badań w zakresie informatyki pt. International Multiconference on
Computer Science and Information Technology. Dla najlepszej prezentacji na tej konferencji
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z dziedziny sztucznej inteligencji i jej zastosowań Oddział Mazowiecki przyznał nagrodą im.
prof. Zdzisława Pawlaka.

Oddział Pomorski współorganizował seminarium Information Technologies in Environmental
Engineering, które odbyło się 26 marca 2007 roku. Seminarium to było kontynuacją programu
Zastosowania Technologii Informatycznych, realizowanego przez Oddział Pomorski we współ-
pracy z Zakładem Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydziału Zarządzania i Eko-
nomii Politechniki Gdańskiej. W roku 2007 Oddział Pomorski zorganizował też pierwszą edycję
konferencji infoShare, która odbyła się w dniach 25-26 kwietnia w Gdańsku. Konferencja ta była
skierowana głównie do przedstawicieli środowisk informatycznych, a jej tematyką przewodnią
były technologie informatyczne, aspekty zarządzania zespołami IT oraz kierowania projektami
informatycznymi. Ponadto, we współpracy z firmą Microsoft, Oddział Pomorski zorganizował
seminarium pt. Integracja systemów – stare czy nowe wyzwanie dla IT. Informatyczne wspo-
maganie organizacji to dużo więcej niż typowy system zarządzania ERP, które odbyło się 27
czerwca 2007 roku. Cykl seminariów o wspólnym tytule Integracja systemów – stare czy nowe
wyzwanie dla IT, jest kontynuacją programu Zastosowania Technologii Informatycznych (zob.
wyżej). Na uwagę zasługuje też spotkanie integracyjne Członków Oddziału Pomorskiego PTI
Biesiada w Grodzisku, które odbyło się 14 września 2007 roku na terenie średniowiecznego gro-
dziska, odtworzonego dzięki Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku.

Najważniejszym wydarzeniem organizacyjnym Oddziału Wielkopolskiego w 2007 roku było
przygotowanie i zrealizowanie w Poznaniu w dniach 10-12 października 2007 roku dwóch połą-
czonych konferencji poświęconych inżynierii oprogramowania:

! IX Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania – KKIO 2007, stanowiącej od 1999 roku
tradycyjne miejsce spotkań naukowców i praktyków inżynierii oprogramowania z Polski,

! 2nd IFIP Central and East European Conference on Software Engineering Techniques
– CEE-SET 2007, będącej efektem rozwoju dotychczasowej KKIO i rozszerzenia jej zasięgu
na kraje sąsiednie.

Patronat nad konferencją KKIO tradycyjnie objęło PTI, natomiast nad konferencją CEE-SET pa-
tronat przyjęły (poza PTI), także IFIP Technical Committee 2 i Komitet Informatyki Polskiej
Akademii Nauk oraz towarzystwa informatyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: Ge-
sellschaft für Informatik z Niemiec, von Neumann Computer Society z Węgier, Lithuanian Com-
puter Society oraz Slovak Society for Computer Science. Referaty z konferencji CEE-SET 2007
zostaną opublikowane w serii książkowej Lectures Notes in Computer Science.

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego objął patronatem honorowym IV Konferencję Naukową
„Informatyka – sztuka czy rzemiosło”, która została zorganizowana przez Instytut Informatyki
i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, trzecią konferencję dla nauczycieli technologii
informacyjnej i informatyki oraz administratorów szkolnych sieci komputerowych KASSK 2007
w Nowym Tomyślu, konkurs informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych z terenu Po-
znania i okolic, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 84 w Poznaniu, a także nad corocz-
nymi Dniami Informatyki w Gorzowie Wielkopolskim (w zorganizowanie tej imprez byli mocno
zaangażowani Członkowie PTI z Koła Ziemi Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim). Ponad-
to kontynuowano otwarte seminaria Oddziału Wielkopolskiego. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyło się seminarium pt. Model CMMI a dojrzałość procesów w wielkopolskich firmach
wytwarzających oprogramowanie, które odbyło się 8 stycznia 2007 roku. Z dużym zainteresowa-
niem, nie tylko członków PTI, spotkało się też seminarium pt. Zastosowania technik krypto-
graficznych w systemach przechowywania danych.
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Innym elementem działań Oddziału Wielkopolskiego była współpraca z Instytutem Informa-
tyki Politechniki Poznańskiej w zorganizowaniu, w dniach 26-27 października 2007 roku, XII
Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym, w których uczestniczyło ponad
50 zespołów reprezentujących różne uczelnie.

Dużą aktywnością wykazało się Koło Ziemi Gorzowskiej, które uczestniczyło w organizacji
konferencji pt. Rola uczelni w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w północnej części
województwa lubuskiego na przykładzie PWSZ w Gorzowie Wlkp. w dniu 28 sierpnia 2007 roku.
Ponadto koło to objęło patronat nad konferencją pt. Technologie informatyczne w służbie osób
niepełnosprawnych, która została zorganizowana przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodo-
wą w Gorzowie Wielkopolskim, a także nadzorowało merytorycznie lokalne konkursy dotyczące
stron WWW dla szkół oraz zawodów programistycznych.

Oddział Zachodniopomorski zorganizował X Konferencję „Problemy Społeczeństwa  Global-
nej Informacji” oraz II Sejmik Młodych Informatyków, z którego najciekawsze referatu ukaza-
ły się w piśmie Polish Journal of Environmental Sudies (pismo z tzw.listy filadelfijskiej). W ro-
ku 2007 Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego powołał nowe koło PTI – Koło PTI Politech-
niki Szczecińskiej.

Najważniejszym wydarzeniem w 2007 roku w Kole PTI w Białymstoku było I Walne Zebra-
nie Członków Koła, które odbyło się 17 maja 2007 roku. Zebraniu przewodniczył Prezes PTI
kol. Andrzej Marciniak. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Koła. W minionym roku
Zarząd Koła podjął uchwałę o zmianie nazwy koła na Koło Podlaskie w Białymstoku.

Koło w Lublinie współorganizowało następujące konferencje:

! X Jubileuszową Konferencję „Informatyk Zakładowy” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, któ-
ra odbyła się w dniach 28-29 maja 2007 roku, a jej tematem wiodącym były systemy mobilne
(współorganizatorami konferencji byli: Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie),

! XI  Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, które od-
było się w dniach 21-22 maja 2007 roku (współorganizatorem forum był Instytut Informatyki
Politechniki Lubelskiej),

! XVI Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej nt. „Kształcenie informatyczne
w dobie ery społeczeństwa informacyjnego” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, które odby-
ły się w dniach 17-19 września 2007 roku (współorganizatorem warsztatów był Zakład Sy-
stemów Informatycznych Zarządzania Politechniki Lubelskiej).

Koło w Lublinie organizowało także szkolenia Egzaminatorów ECDL we współpracy z Pol-
skim Biurem ECDL i innymi jednostki organizacyjnymi PTI.

6. Działalność statutowa w zakresie EUCIP

W roku 2007 wystartował w PTI projekt mający na celu wdrożenie systemu Europejskiego
Certyfikatu Zawodu Informatyka (ang. European Certyfication of Informatics Profesionals,
w skrócie: EUCIP). Zespół pod kierunkiem Wiceprezesa ds. gospodarczych kol. Zdzisława Szy-
jewskiego podjął się przeprowadzenia działań przygotowawczych do eksploatacji systemu certy-
fikacji. System składa się z modułów Core, IT Administrator i Professional. Uwzględniając do-
świadczenia zagraniczne prace skoncentrowano na modułach Core i Professional. W ramach
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projektu latem 2007 roku zorganizowano w Warszawie spotkanie z liczącymi się ośrodkami
szkoleniowymi w Polsce w celu nawiązania współpracy. W wyniku tego spotkania doszło do
porozumienia między PTI i Biztech-em w celu opracowania informatycznego systemu wsparcia
procedur egzaminowania i przyznawania certyfikatów.

Rozszerzono porozumienie z Fundacją ECDL, która z ramienia CEPIS nadzoruje ten system
certyfikacji. Opracowano procedury zgłaszania i przeprowadzania egzaminów oraz wydawania
certyfikatów. Wykonano liczne prace organizacyjno-prawne mające na celu zabezpieczenie
sprawnego funkcjonowania systemu przy założeniu maksymalnego wykorzystania technologii
teleinformatycznych i minimalizacji czynnika ludzkiego. Powstała strona www.eucip.pl, na któ-
rej są zamieszczane wszystkie informacje związane z systemem certyfikacji EUCIP i która sta-
nowi główne medium komunikacji w systemie. Przetłumaczono i umieszczono w bazach danych
pytania egzaminacyjne do modułu Core oraz rozpoczęto prace związane z elektronicznym sy-
stemem egzaminowania.

7. Działalność statutowa w zakresie ECDL

W 2007 roku działalność w podstawowym obszarze ECDL była bardzo intensywna ze wzglę-
du na obchody X-lecia ECDL w Polsce, wdrożenie nowych produktów certyfikacyjnych (ECDL
CAD i ECDL e-Citizen) oraz promocję Centrów Egzaminacyjnych.  

Rok 2007 był kolejnym rokiem wzrostu liczby projektów szkoleniowych w obszarze ECDL,
realizowanych przez niezależne ośrodki edukacyjne i finansowane ze środków Unii Europej-
skiej. Nastąpił też dynamiczny wzrost ilościowy, przekraczający 40% w stosunku do roku 2006.

ECDL obejmuje następujące obszary działalności (szczegóły – zob. załącznik 12):

! działalność operacyjna (sprzedaż EKUK-ów, egzaminów i certyfikatów, obsługa administra-
cyjna, ECDL-A),

! przygotowanie egzaminatorów ECDL i rozwój struktur,
! marketing,
! rozwój merytoryczny,
! kontakty z ECDL Foundation i inne kontakty zagraniczne,
! wydawnictwa książkowe i inne,
! umowy i porozumienia,
! certyfikacja na znak „Zgodny z ECDL”.

W 2007 roku rozpoczęły się prace nad wdrożeniem nowego certyfikatu ECDL WebStarter
oraz nad zmianą podstawowej wersji ECDL (z wersji 4 na 5).

8. Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w PTI realizowana była w roku 2007 w ramach Izby Rzeczoznaw-
ców. Obowiązujący od 2006 roku nowy Regulamin Izby Rzeczoznawców i towarzyszące mu
regulacje dobrze spełniły swoją rolę, skutecznie porządkując formalną stronę opiniowania przez
Towarzystwo przedsięwzięć informatycznych. Swoimi opiniami, wydanymi w minionym roku,
Izba Rzeczoznawców wspierała tak prestiżowe przedsięwzięcia, jak wejście Polski do tzw. strefy
Schengen, budowa internetowej platformy ePUAP i wiele innych. Szacunkowe obliczenia war-
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tości przedsięwzięć informatycznych, których dotyczyły opinie Izby Rzeczoznawców PTI, dały
wartość prawie 0,5 mld zł, co jest wymiernym potwierdzeniem roli i prestiżu PTI w Polsce oraz
jego rzeczoznawców, skupionych w Izbie Rzeczoznawców.

Na uwagę zasługuje utrzymywanie się wysokiej dynamiki wzrostu przychodów Izby Rze-
czoznawców . W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost przychodów o 64%, który w podobnej
proporcji przełożył się na pozycję kosztów, co oznacza prawidłową korelację wydatków z przy-
chodami. O 30% wzrosła liczba zleceń, zrealizowanych przez Izbę Rzeczoznawców, a wzrost
średniej wartości zlecenia o 26% zapewnił znacznie wyższy wzrost przychodów.

Problemem pozostaje niska aktywność rzeczoznawców, chociaż z drugiej strony wzrasta licz-
ba osób biorących udział w wykonywaniu ekspertyz.

Zdecydowana większość zleceń dla Izby Rzeczoznawców została pozyskana centralnie i od
klientów z siedzibami głównymi mieszczącymi się w Warszawie. Świadczy to o bardzo małej
aktywności lokalnych władz PTI w sferze działalności gospodarczej Towarzystwa, pomimo za-
chęt stworzonych przez Zarząd Główny dla jednostek terenowych.

W ramach działań marketingowych i promocyjnych Izby Rzeczoznawców Towarzystwa od-
było się wiele spotkań z klientami. Izba była prezentowana na kilku konferencjach i seminariach.
Dyrektor Izby Rzeczoznawców uważa za pilne poprawę sytuacji kadrowej i lokalowej Izby
w oparciu o planowane nowe Biuro Zarządu Głównego Towarzystwa.

Działania biznesowe Izby Rzeczoznawców PTI skupiały się wokół spraw związanych z po-
zyskiwaniem i realizacją zleceń na ekspertyzy. Zlecenia pochodziły z następujących obszarów
(rynków): urzędy centralne (ministerstwa, policja, agencje rządowe), urzędy lokalne (urzędy
miejskie i instytucje doradztwa rolniczego), wielkie przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębior-
stwa IT, zakłady ubezpieczeniowe, wydawcy gazet, kancelarie prawnicze, sąd powszechny i ar-
bitraż (UZP).

W przekroju tematycznym dominowały opinie dotyczące: ofert składanych w przetargach,
oceny realizacji wdrożeń, projektów umów, jakości sprzętu lub oprogramowania oraz wyceny
oprogramowania.

9. Działalność wydawnicza

W 2007 roku wydano dwa numery pisma naukowego Towarzystwa Pro Dialog (ISSN
0867-6011), na które uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy IX Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania oraz 2nd IFIP Central
and East European Conference on Software Engineering Techniques wydali następujące pub-
likacje:

! Software Engineering Techniques: Balancing Agility and Formalism (pod redakcją Bertranda
Meyera, Jerzego Nawrockiego i Bartosza Waltera),

! Zwinność i dyscyplina w inżynierii oprogramowania (pod redakcją Andrzeja Jaszkiewicza,
Bartosza Waltera i Adama Wojciechowskiego), Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2007,

! Software Engineering in Progress (pod redakcją Lecha Madeyskiego, Mirosława Ochodka,
Dawida Weissa i Jaroslava Zendulki), Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2007.

W Oddziale Dolnośląskim w 2007 roku wydano:
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! materiały konferencyjne pt. Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania (praca zbio-
rowa pod red. Bogumiły Hnatkowskiej i Zbigniewa Huzara), Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Wrocławskiej, Wrocław 2007,

! monografię pt. Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania (pod redakcją Zbigniewa
Huzara i Zygmunta Mazura), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.

Jako wynik konferencji współorganizowanych przez Koło w Lublinie powstały następujące
publikacje zwarte:

! Systemy mobilne – od teorii do praktyki (pod redakcją Marka Miłosza), PTI, 2007,
! Informatyka Stosowana. Planowanie (pod redakcją Stanisława Grzegórskiego, Marka Miłosza

i Piotra Muryjasa), PTI, 2007,
! Informatyka Stosowana. Implementacja (pod redakcją Marka Miłosza i Piotra Muryjasa), PTI,

2007,
! Informatyka Stosowana. Eksploatacja (pod redakcją Marka Miłosza i Piotr Muryjasa), PTI,

2007.

W 2007 roku Wiceprezes kol. Zygmunt Mazur został powołany do Komitetu Redakcyjnego
popularnonaukowego miesięcznika Delta, który od roku 2008 będzie ukazywać się w zwięk-
szonej objętości i zawierać część poświęconą informatyce.

10. Działalność zagraniczna

W 2007 roku Zarząd Główny IX kadencji kontynuował stałą współpracę z CEPIS i Fundacją
ECDL. Na spotkaniach CEPIS Zarząd Główny był reprezentowany przez kol. Małgorzatę Kali-
nowską-Iszkowską. Szczegółowe raporty z wyjazdów zagranicznych są przechowywane w doku-
mentacji Zarządu Głównego.

11. Szkolenia i studia

W semestrze zimowym w roku akademickim 2007/2008 w Instytucie Automatyki i Informa-
tyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informa-
tycznym uruchomiono Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy,
standardy, jakość. Studia te trwają dwa semestry i mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdo-
bycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT, które wspierają
działanie organizacji.

Podczas IV Konferencji „Informatyka w Edukacji” Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizo-
wał i przeprowadził 32 warsztaty dla nauczycieli przedmiotów informatycznych.

Oddział Małopolski współpracował z firmą IBM Polska w zakresie prowadzenia szkoleń na
kursach organizowanych przez tę firmę.

Oddział Wielkopolski był zaangażowany we wsparcie obsługi organizacyjno-finansowej dru-
giej edycji warsztatów szkoleniowych pt. Eclipse Summer School, które odbyły się w dniach
24-29 września 2007 roku i które były adresowane głównie do studentów trzeciego roku kierun-
ku studiów informatyka na Politechnice Poznańskiej. Warsztaty te wzbudziły duże zaintereso-
wanie także studentów innych polskich uczelni i pracowników polskich firm informatycznych.
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12. Członkowie wspierający i współpraca organizacji

W roku 2007 Członkami Wspierającymi Towarzystwa były następujące instytucje:

kat. A

! Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków,
www.cyfronet.pl,

! Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa,
www.nask.pl,

! Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Polska Wytwórnia Papierów Wartoś-
ciowych, S. A., ul. Rybaki 35/13, 00-221 Warszawa,
www.pwpw.com.pl,

kat. B

! Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S. A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,
! InfoViDE S. A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Przy przygotowywaniu opinii dotyczących aktów prawnych dla władz państwowych Polskie
Towarzystwo Informatyczne współpracowało z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Oddział Górnośląski współpracował w swojej działalności ze Śląskim Towarzystwem Marke-
tingowym, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, Spółdzielnią Pracy „Oświa-
ta”, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka oraz z Politechniką Śląską.

We wszystkich przedsięwzięciach Oddział Kujawsko-Pomorski ściśle współpracował z Wy-
działem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz działającym w jego
strukturze Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej. Ponadto w zakresie przedsięwzięć
związanych z edukacją informatyczną Oddział Kujawsko-Pomorski współpracował z Kurato-
rium Oświaty i szkołami regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Przy organizacji V Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym Od-
dział Wielkopolski współpracował z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Wy-
działem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Oddział Zachodniopomorski współpracował z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w ramach
projektu unijnego Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Oddziału Dolnośląskiego
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału Górnośląskiego
3. Sprawozdanie z działalności Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
4. Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego
5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego
6. Sprawozdanie z działalności Oddziału Mazowieckiego
7. Sprawozdanie z działalności Oddziału Pomorskiego
8. Sprawozdanie z działalności Oddziału Wielkopolskiego
9. Sprawozdanie z działalności Oddziału Zachodniopomorskiego
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10. Sprawozdanie z działalności Koła Podlaskiego w Białymstoku
11. Sprawozdanie z działalności Koła w Lublinie
12. Sprawozdanie Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL
13. Sprawozdanie Dyrektora Izby Rzeczoznawców

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 120/IX/08
z dnia 2 lutego 2008 roku.
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