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Wrześniowe doroczne spotkanie strategiczne PTI 

 

W dniach 11 i 13 września 2008 r. przy okazji dorocznego spotkania strategicznego PTI odbyło 
się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji. Na początku omówiono kwestię 
opiniowania przez nas zewnętrznych dokumentów, ponieważ w poprzedniej kadencji pojawiało 
się wiele głosów, iż członkowie mają ograniczone możliwości włączenia się w prace nad 
przygotowaniem opinii. Obecnie apele o udział w takich pracach pojawiają się na wszystkich 
listach, ale odzew jest minimalny. 

Mimo to udało się przygotować: stanowisko PTI wobec zasad wdrażania dyrektywy 2007/65/EC 
„O audiowizualnych usługach medialnych” dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, opinię o 
projekcie ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, opinię na temat nowelizacji 
Kodeksu postępowania cywilnego (tzw. „e-Sąd”) i opinię dla portalu www.kobiety.pl na temat 
porównania sposobu określania popularności stron za pomocą serwisu Alexa oraz polskich 
badań PBI/Megapanel. Trwają prace nad opiniami na temat następujących dokumentów: 
Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (VII program ramowy), Strategia 
Społeczeństwa Informacyjnego, Ustawa ds. Informatyzacji i Plan Informatyzacji Państwa 
(przygotowanie do nowelizacji). Najbardziej istotne opinie PTI są dostępne na stronie 
http://www.pti.org.pl/opinie.php.  

Z informacji bieżących: do lipca 2008 PTI zrealizował swoje przychody na poziomie 70% 
planowanych, a plan kosztów w 76%. Podpisane zostały umowy z Ministerstwem Nauki na 
dofinansowanie: Konkursu Prac Magisterskich, Pro-Dialogu (dwa numery) i konferencji w Wiśle 
(Jesienne Spotkania PTI oraz IMCIT). We wrześniu odbyły się dwie konferencje organizowane 
przez PTI w Szklarskiej Porębie: XV Konferencja systemów czasu rzeczywistego i X Krajowa 
Konferencja Inżynierii Oprogramowania, które oceniono jako bardzo udane, o dużej frekwencji i 
cieszące się zainteresowaniem szczególnie młodych informatyków.  

 

Zarząd Główny podjął decyzję o organizacji przez PTI kolejnych obchodów Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego w 2009 r., które przez ostatnie dwa lata z sukcesem 
przygotowywaliśmy i wyznaczył kol. Wiesława Paluszyńskiego na przewodniczącego komitetu 
organizacyjno-programowego. Na kandydata do władz CEPIS (Council of European 
Professional Informatics Societies) w najbliższych wyborach tej organizacji zgłoszona została 
kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska.  

Prace nad koncepcją systemu IT dla PTI toczą się zgodnie z harmonogramem. Zakończone 
zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego otrzymaliśmy 4 oferty, z czego dwie 
musiały zostać odrzucone z przyczyn regulaminowych. Przetarg wygrała firma Antares (100 
punktów na 100 możliwych), która zaproponowała wykorzystanie środków unijnych przy 
realizacji tego przedsięwzięcia, przed firmą StricWise (70 punktów). Prowadzenie negocjacji z 
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Antaresem zostało powierzone zespołowi w składzie: Anna Ostaszewska, Wiesław Paluszyński 
i Jan Raszewski. Zaproponowany został również stały zespół działający w ramach projektu, 
którego zadaniem jest ocena ryzyka projektowego na każdym z etapów jego realizacji oraz 
przedstawianie Zarządowi Głównemu metod ich zapobiegania, w składzie: D. Kajrunajtys, T. 
Klasa, A. Król, J. Raszewski, A. Ostaszewska i W. Szomański. 

ZG PTI powołał komisję ds. ECDL w składzie: Wojciech Kiedrowski - przewodniczący, Aka 
Chodacka i zobowiązał ją do szybkiego przestawienia regulaminu swojego działania. Przyjęto 
jednogłośnie nowych członków Izby Rzeczoznawców: Barbarę Szymańską z Oddziału 
Pomorskiego, Michała Dutkiewicza z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz Zbigniewa 
Maryniaka z Oddziału Mazowieckiego. 

Kolejne posiedzenia ZG odbędą się: 21-24 października (w trakcie Wisły – szczegółowe terminy 
posiedzeń zostaną ustalone po skonkretyzowaniu się programu Jesiennych Spotkań), 15 
listopada (3 sobota listopada) i 20 grudnia (3 sobota grudnia).  


