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Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycz nego 
(20 listopada 2008 r.) 

 
Na posiedzeniu Zarządu Głównego X kadencji, które odbyło się 15 listopada 2008 r., omawiano 
wiele kluczowych dla PTI spraw. Najbardziej istotne jest to, Ŝe wreszcie udało nam się wynająć 
lokal dla Biura ZG, które juŜ od dawna funkcjonowało w warunkach trudnych do 
zaakceptowania. Nowe biuro mieścić się będzie przy ul. Puławskiej i jest na tyle obszerne, Ŝe 
znajdzie się w nim równieŜ przeniesione z Lublina do Warszawy Biuro Krajowe ECDL-a. 
Adaptacja pomieszczeń na nasze potrzeby juŜ się rozpoczęła i mamy nadzieję, Ŝe w styczniu 
zakończymy przeprowadzkę.  

Spore kłopoty powstały na skutek zaprzestania działalności przez obsługujące nas dotychczas 
biuro księgowe. Sytuację komplikowało to, Ŝe równolegle dokonujemy zmiany banku (w drodze 
postępowania ofertowego BRE został wybrany do prowadzenia wszystkich rachunków PTI) 
oraz wprowadzamy nowy plan kont (w ramach jednolitej opłaty kaŜda jednostka organizacyjna 
otrzyma własny rachunek). Udało się jednak znaleźć odpowiednie biuro, które przejęło naszą 
księgowość i kryzys został opanowany.  

Znaczny postęp dokonał się w tworzeniu systemu informatycznego PTI. Zaakceptowano 
umowę na zrobienie koncepcji tego systemu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu - 
Grupą Antares. Wiele zatem wskazuje na to, Ŝe juŜ na wiosnę będziemy wiedzieli, jak nasz 
system będzie wyglądał.  

Ustalono, Ŝe jesienią przyszłego roku będzie zwołany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, na 
którym zostaną przedstawione propozycje zmian w Statucie. Dotychczasowe sugestie zmian 
maja być opublikowanie i przedyskutowane wśród członków na dedykowanym forum mailowym 
do lutego 2009. Spośród aktywnych uczestników dyskusji ZG powoła Komisję Statutową, która 
przygotuje i poprowadzi warsztaty dyskusyjne, a następnie zredaguje dezyderaty na Zjazd. 

Zarząd zaakceptował sprawozdanie z prac Komisji ds. ECDL, postulujące przyjecie 
obowiązującego systemu zapewnienia jakości, w szczególności do organizowania egzaminów i 
przechowywania dokumentacji wyłącznie w autoryzowanych centrach, a takŜe przeprowadzania 
kontroli jakości. Wynika to ze stanowiska przedstawicieli Fundacji ECDL, którzy, jak się okazało, 
od dawna stanowczo Ŝądali niezwłocznego dostosowania sposobu działania PTI w zakresie 
ECDL do istniejących norm. Zmiany te muszą być wprowadzone przed audytem, planowanym 
na czerwiec 2009 r. W związku z koniecznością naliczania podatku VAT zostały dokonane 
zmiany w cenniku ECDL. Działania podjęte przez obecnego OK ECDL, kol. Jana 
Raszewskiego, zostały przez ZG i koordynatorów regionalnych ocenione bardzo pozytywnie.  

Powołano sekcje komputerów mainframe i współpracy z Wikipedią oraz zapowiedziano 
zweryfikowanie istniejących obecnie w PTI sekcji tematycznych i rozwiązanie tych, które nie 
prowadzą Ŝadnej działalności. Dyskutowano takŜe propozycję jednolitego systemu 
przyznawania grantów oddziałom i kołom. Zdecydowano o kontynuacji naszego wsparcia dla 
nagrody im. Witolda Lipskiego - do Rady Nagrody delegowano A. B. Kwiatkowską i M. 
Paprzyckiego. 



str. 2 
 

W poczet członków przyjęty został Kol. Jurij Czerniec, a w poczet członków Izby 
Rzeczoznawców Kol. Tadeusz Kifner. 

Ostatnie posiedzenie ZG w tym roku planowane jest na 20 grudnia (3. sobota grudnia).  


