
Uchwała nr 1 

 

Na podstawie §15 punkt 3 lit. h Statutu i §21 punkt 8 Statutu w Regulaminie Głównej 

Komisji Rewizyjnej PTI wprowadza się następującą zmianę: 

w §5 punktowi 3 nadaje się następujące brzmienie: 

„GKR dokonuje kontroli finansowej Towarzystwa w obecności Sekretarza Generalnego PTI 

lub członka Zarządu Głównego PTI odpowiedzialnego za kontrolowaną działalność, których 

obowiązkiem jest dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli”. 

 

 



Uchwała nr 2 

Polskie Towarzystwo Informatyczne z zaniepokojeniem dostrzega obniżający się stopniowo 

średni poziom wiedzy, w tym szczególnie matematyki, jaki prezentują kolejne roczniki 

uczniów wszystkich poziomów nauczania. Wynika to zarówno z coraz mniejszego, 

statystycznie, zainteresowania wiedzą młodego pokolenia, jak i z obniżonych wymagań, a 

więc i minimum programowych poszczególnych kanonów wiedzy w systemie szkolnictwa. 

Zjazd Delegatów PTI zobowiązuje ZG do zwrócenia się do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z apelem o: 

1. Wykazanie szczególnej troski przy ustalaniu siatki godzin i podstawy programowej dla 

szkolnych przedmiotów informatycznych. Z racji swoich zastosowań technologia 

informacyjna powinna również znaleźć odniesienie w podstawach programowych wszystkich 

przedmiotów szkolnych. 

2. Zweryfikowanie treści i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki. 

3. Zadbanie o właściwe przygotowanie nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej 

w zakresie metodyki nauczania tych przedmiotów oraz wszystkich nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjnej, jako integralnego elementu każdej dziedziny kształcenia. 

Na drodze do sprostania wyzwaniom współczesnego świata rolę nie do przecenienia mogą 

spełnić technologie informatyczne. Powinny one wspierać społeczeństwo informacyjne we 

wszystkich aspektach życia, w tym – w szczególności – na wszystkich szczeblach edukacji.  

W Polsce żyje około 4 mln 300 tys. osób niepełnosprawnych, z  których aż 73,1% osób 

legitymuje się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym. Dzięki nowoczesnym 

technologiom także osoby niepełnosprawne mają szanse na lepszą edukację. Wykształcenie 

jest bowiem podstawą podjęcia ciekawej pracy, wykorzystującej najnowsze rozwiązania 

informatyczne.  

Wielkie nadzieje są pokładane w kształceniu na odległość (e-kształcenie, ang. 

e-learning) wykorzystującym wszystkie elementy technologii informacyjnych do prowadzenia 

edukacji. Jest to wyzwanie i konieczność współczesnej edukacji, wobec której nie możemy 

pozostać bierni. Nowoczesne technologie informatyczne, w tym nauczanie elektroniczne 

może, przy odpowiednio opracowanych i wdrożonych programach nauczania, dawać wyniki 

dydaktyczne nieodbiegające skutecznością od klasycznych metod pedagogicznych, przy 

znaczącym obniżeniu kosztów. Co więcej, kształcenie wsparte nowoczesnymi technologiami 



informatycznymi pozwoli wyrównywać szanse w społeczeństwie zróżnicowanym materialnie 

i pod względem sprawności zdrowotnej. 

Zjazd Delegatów zobowiązuje ZG do zwrócenia się z apelem w tych sprawach do właściwych 

ministerstw i urzędów. 



Uchwała nr 3 

IX Zjazd Delegatów PTI zobowiązuje Zarząd Główny do ponownego podjęcia prac nad 

nowelizacją Statutu Towarzystwa. 

Dyskusja nad Statutem powinna zostać poprzedzona sformułowaniem dokumentu, w którym 

zostaną przedstawione cele, jakie powinny przy jego pomocy zostać osiągnięte, ze 

szczególnym uwzględnieniem zmienionej sytuacji gospodarczej Towarzystwa oraz „Strategii 

funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2007– 2010” 

Prace nad obydwoma dokumentami powinny być prowadzone przez powołaną w tym celu 

komisję statutową w sposób otwarty, kilkuetapowy, według opublikowanego harmonogramu, 

który pozostawi członkom Towarzystwa wystarczająco długie okresy na dyskusję nad tymi 

dokumentami. 

Zjazd zobowiązuje jednocześnie Zarząd Główny do ściślej współpracy z komisją statutową, a 

w szczególności do informowania członków Towarzystwa o postępach prac i ewentualnych 

problemach w działalności komisji oraz do zapewnienia komisji niezależnej, zewnętrznej 

pomocy prawnej w ostatecznym sformułowaniu treści Statutu. 

Zjazd Delegatów PTI zobowiązuje Zarząd Główny i komisję statutową do uwzględnienia w 

pracach nad zmianą Statutu PTI propozycji zmian przedstawionych w sprawozdaniu GKR 

oraz nałożenia na ZG, GKR i GSK obowiązku przygotowania i udostępnienia delegatom na 

Zjazd Delegatów sprawozdań nie później niż na 14 dni przed terminem Zjazdu. 

Przyjęcie Statutu powinno nastąpić na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PTI w 

2009 r. 

 



Uchwała nr 4 

Polskie Towarzystwo Informatyczne z uwagą obserwuje zachodzące procesy informatyzacji 

poszczególnych obszarów życia oraz budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

Polskie Towarzystwo Informatyczne aktywnie uczestniczy w tych procesach, między innymi 

przez formalne opiniowanie projektów zarządzanych centralnie. W chwili obecnej coraz 

więcej zadań związanych z informatyzacją realizowanych jest przez samorządy. W związku z 

tym Polskie Towarzystwo Informatyczne zwraca się z apelem do jednostek samorządowych o 

zwiększenie udziału lokalnych środowisk w procesie przygotowywania i opiniowania działań 

związanych z informatyzacją i budową społeczeństwa informacyjnego.  

Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraża gotowość uczestnictwa w tym procesie poprzez 

swoje struktury regionalne (Oddziały i Koła), które osadzone w środowisku lokalnym znają 

jego potrzeby i możliwości.  

Zjazd Delegatów PTI zwraca się jednocześnie do Zarządu Głównego PTI o podjęcie działań, 

które pozwolą na sformalizowanie udziału Kół i Oddziałów PTI w procesach konsultacyjnych 

na szczeblu lokalnym i regionalnym.  



Uchwała nr 5 

Jesteśmy świadkami coraz częstszego naruszania norm etycznych w elektronicznej wymianie 

informacji. Zjawisko to dotyczy całego społeczeństwa i niestety nie ominęło Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego. 

Mając na uwadze cele Towarzystwa zapisane w §7 Statutu PTI: 

d) troska o wysoki poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie warunków do 

jego podnoszenia, 

f) podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także 

oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką 

Zjazd Delegatów PTI zwraca się z apelem do wszystkich członków PTI o zachowanie 

wysokiego poziomu etycznego, bez obrażających zarzutów i pomówień w wypowiedziach 

przekazywanych drogą bezpośrednią i elektroniczną. 

To właśnie członkowie towarzystwa informatycznego i wszyscy informatycy powinni 

szczególnie troszczyć się o poziom etyczny wypowiedzi, przede wszystkim elektronicznych, 

tak by to, tak potężne w szybkości i zasięgu przekazywania narzędzie służyło, a nie szkodziło.



Uchwała nr 6 

Zjazd Delegatów PTI zobowiązuje Zarząd Główny do zbudowania informatycznej platformy 

wymiany informacji i wspierania działalności Towarzystwa. Przedsięwzięcie to powinno być 

zrealizowane zgodnie z najlepszymi zasadami sztuki informatycznej.  

 



Uchwała nr 7 

Zjazd Delegatów PTI zwraca się do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego o podjęcie działań na rzecz udokumentowania historii Towarzystwa oraz 

rozwoju informatyki w Polsce. W tym celu jest konieczne niezwłoczne powołanie zespołu 

roboczego. 



Uchwała nr 8 

Zjazd Delegatów PTI zwraca się do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego o aktywne włączenie się w proces rozwijania wolnego projektu Wikipedia 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz 

historii informatyki w Polsce. 

 

 



Uchwała nr 9 

Zjazd Delegatów PTI zaleca Zarządowi Głównemu opracowanie kierunków prowadzenia 

działalności statutowej i finansowej oraz okresowe (co najmniej raz w roku) przekazywanie 

oddziałom informacji o tym w formie elektronicznej. 

Zjazd Delegatów PTI zaleca ZG kontynuację corocznego przeprowadzania audytów 

finansowych w PTI. 

  


