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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 07.02.2009 r. 

 

W sobotę 7.02 br. odbyło się zebranie ZG – pierwsze w tym roku.  

1. Sprawozdanie roczne z działalności PTI nie jest jeszcze gotowe gdyż niektóre oddziały jeszcze nie 

przekazały do ZG swoich sprawozdań. 

2. ZG ustalił wstępną datę Nadzwyczajnego Zjazdu PTI: 21.11.2009 r. 

3. Jest prawie domknięty plan obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2009 w 

Polsce. Są jednak kłopoty ze sponsoringiem gdyż wiele korporacji i firm ma zamrożone lub wręcz 

zlikwidowane budżety marketingowe na rok 2009. 

4. Z tego samego powodu co powyżej pojawiły się kłopoty z finansowaniem organizacji Mistrzostw 

Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim. 

5. Został uchwalony budżet PTI na 2009 rok. W stosunku do lat poprzednich budżet ten ma nieco 

zmienioną, zracjonalizowaną strukturę i jest wybitnie prorozwojowy. Przewiduje wzrost nakładów m.in. 

na Izbę Rzeczoznawców, ECDL, EUCIP, a także zarezerwowano środki na finansowanie systemu 

grantów PTI. Budżet wykazuje niewielki dodatni wynik operacyjny, przy ujemnym wyniku bilansowym, 

finansowanym ze środków pozostających z lat poprzednich.   Ogólna kondycja PTI jest dobra, nie 

budząca obaw o bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa w obliczu kryzysu. 

6. Zarząd wnikliwie przedyskutował szereg spraw związanych ze strategią działania PTI na najbliższe 

lata. Wojciech Kiedrowski i Marek Ujejski zobowiązali się do opracowania propozycji trybu dalszych 

prac nad strategią PTI, a Radosław Bursztynowski wskazania w budżecie pozycji, które adresują 

realizację konkretnych celów strategicznych. 

7. Omówiono sprawy związane z organizacją Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO), 

w szczególności problemy wynikłe na linii PTI – uczelnie współorganizujące (Politechnika Warszawska i 

WAT). Organizatorem ze strony PTI będzie w tym roku Oddział Dolnośląski PTI. 

8. Została powołana Sekcja Historii Informatyki, został zatwierdzony regulamin Sekcji. Koordynatorem 

odpowiedzialnym za ukonstytuowanie się Sekcji Historii Informatyki w ciągu trzech miesięcy został kol. 

Jerzy Nowak. 

9. Ania Andraszek i Andrzej Król zaprezentowali projekt wizualizacji PTI. Zaproponowana koncepcja 

uzyskała ogólną akceptację. Będą jednak kontynuowane prace nad logotypem Izby Rzeczoznawców, 

zostanie tez przygotowana angielskojęzyczna wersja dokumentu wizualizacyjnego. Zobowiązano Biuro 

ZG do zweryfikowania stanu zastrzeżenia znaku PTI w Urzędzie Patentowym oraz do zarejestrowania 

innych znaków, używanych przez PTI (logo Izby Rzeczoznawców, logo Jesiennych Spotkań). 

10.  Ogólnokrajowy Koordynator ECDL Jan Raszewski zreferował stan prac nad reorganizacją struktur 

ECDL. Biuro ECDL jest bliskie zlikwidowania wszystkich zaległości. Obserwuje się szybki wzrost 

liczby chętnych do uzyskania certyfikatu ECDL.  
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Zostały wyjaśnione wątpliwości wynikłe z częściowego wykluczenia ECDL przez WUP Rzeszów, 

prowadzone są też działanie mające na celu zapobiegnięcie podobnym sytuacjom w przyszłości.  

Prace nad portalem pozwalającym automatyzować znaczną część prac biurowych są znacznie 

zaawansowane. Uruchomienie portalu jest spodziewane 1 marca. 

11. Trwają prace wykończeniowe nowego lokalu ZG PTI. Przeprowadzka, obejmująca Biuro ZG, Biuro 

Izby Rzeczoznawców, ECDL i Oddział Mazowiecki, jest obecnie przewidywana na 1. połowę marca br. 

12. Prace nad budową systemem informatycznego KOKPIT posuwają się zgodnie z harmonogramem.  

13. Andrzej Król przedstawił sprawozdanie z prac Izby Rzeczoznawców. Król planuje zorganizowanie 

spotkania poświęconego dalszej strategii nad rozwojowej Izby (doskonalenie metod, procedur, zasad 

współpracy Izby z jednostkami terenowymi), która przeżywa intensywny wzrost.  

Uchwałą  ZG PTI nowymi członkami Izby Rzeczoznawców PTI zostali:  

 Krzysztof Olszowski  

 Dariusz Rosłon.  

14. Zarząd Główny przyjął w poczet członków PTI cztery osoby: 

 Konrad Gromaszek  

 Jan Sikora  

 Wojciech Surtel  

 Waldemar Wójcik  

Wszyscy są członkami Koła Lublin. 

 

 

 


