
UCHWA A ZARZ DU G ÓWNEGO PTI nr 125/IX/08Ł Ą Ł
z dnia 10 maja 2008 roku

w sprawie przyj cia przez Zarz d G ówny PTI wniosku dla Zjazduę ą ł  
Delegatów PTI o nadanie cz onkostwa honorowegoł

W  posiedzeniu  ZG  PTI  w  dniu  10  maja  2008  roku  udzia  wzi li:  Prezes  Andrzej  Marciniak,  Zdzis awł ę ł  
Szyjewski,  Alicja  Myszor, Wies aw Paluszy ski,  Zygmunt Mazur, Rados aw Bursztynowski,  Ewa ukasik,ł ń ł Ł  
Jacek  Niwicki,   Tadeusz  Rogowski,  Wojciech  Kiedrowski,  Andrzej  Romanowski,  Lech  Madeyski,  Marek 
Ujejski.

Prezes PTI Andrzej Marciniak stwierdzi ,  e posiedzenie posiada kworum i jest zdolne do podejmowaniał ż  
uchwa .ł

Zarz d G ówny uchwala co nast puje: ą ł ę

Zarz d G ówny sk ada wniosek Zjazdowi Delegatów PTI zwo anemu na dzie  31 maja 2008 r. o nadanieą ł ł ł ń  

cz onkostwa honorowego Kole ance Alicji Myszor,ł ż

Uzasadnienie ww wniosku stanowi za cznik do niniejszej uchwa y.łą ł



Poznań, dnia 10 maja 2008 roku

UZASADNIENIE WNIOSKU
o nadanie Członkostwa Honorowego

Polskiego Towarzystwa Informatycznego
kol. ALICJI MYSZOR

Kol.  Alicja  Myszor  należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1984 roku.  Początkowo 
działała w Kole PTI w Gdañsku, a po utworzeniu w marcu 2005 roku Oddziału Pomorskiego pełniła 
w nim funkcję Wiceprezesa. W ostatnich trzech kadencjach była Członkiem Zarządu Głównego PTI, 
przy czym w ostatnich dwóch kadencjach pełniła funkcję Wiceprezes ds.  członkowskich i Wiceprezes 
ds. finansowych. Podczas swojej pracy w Zarządzie Głównym PTI brała aktywny udział w różnych 
komisjach,  opracowaniu  dokumentów  i  procedur  usprawniających  zarządzanie  i  działalność 
Towarzystwa.

Kol.  A. Myszor od 11 lat  jest  egzaminatorem i  koordynatorem ECDL. Propagowała aktywnie ideę 
ECDL w Polsce  od  początku  jego  istnienia.  W ubiegłym  roku  z  okazji  10-lecia  ECDL w Polsce 
otrzymała,  jako  koordynator  regionalny,  dyplom-podziękowanie  za  istotny  wkład  w  rozwój  ECDL 
w Polsce. Przeprowadzała audyty w różnych ośrodkach szkoleniowych w zakresie certyfikacji znaku 
„Zgodny z ECDL” i Znaku Jakości PTI. Od wielu lat jest rzeczoznawcą PTI.

Kol. A. Myszor współorganizowała pięć edycji konferencji w Juracie, Krajową Konferencję Inżynierii 
Oprogramowania w Gdañsku oraz liczne seminaria. Niosła aktywną pomoc innym środowiskom przy 
załadaniu  kół  i  oddziałów  (m.  in.  w  Toruniu,  Bydgoszczy  i  Łodzi).  Opiniowała  wiele  wniosków 
kandydatów do PTI.

Podczas  swojej  pracy  zawodowej  wniosła  duży  wkład  w  rozwój  technologii  informatycznych 
w polskich przedsiębiorstwach: Zakładzie Informatyki Przemysłu Okrętowego (w latach 1969-1984) 
i w  Centrum  Techniki  Okrętowej  (od  1984  roku).  Jako  Główny  Specjalista  ds.  Informatyki 
i jednocześnie  Kierownik  Działu  Informatyki  odpowiadała  i  rzetelnie  realizowała  strategię  firmy 
w obszarze rozwoju i zastosowañ szeroko rozumianej informatyzacji.

Za swoją wieloletnią działalność i zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce, na wniosek Zarządu 
Głównego PTI w listopadzie 2005 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.


