
UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 41/X/08
z dnia 15 listopada 2008 roku

w sprawie powołania Sekcji Komputerów Klasy Mainframe

W posiedzeniu ZG PTI w dniu 15 listopada 2008 roku udział wzięli:  Prezes Marek Hołyński, Wiceprezes 
Wojciech Kiedrowski, Wiceprezes Wiesław Paluszyński, Wiceprezes Marek Ujejski, Małgorzata Kalinowska-
Iszkowska,  Aka  Chodacka,  Anna  Beata  Kwiatkowska,  Jarosław  Deminet,  Janusz  Dorożyński,  Marcin 
Paprzycki, Janusz Trawka, Radosław Bursztynowski. 

Prezes  PTI  Marek  Hołyński  stwierdził,  że  posiedzenie  posiada  kworum i  jest  zdolne  do  podejmowania 
uchwał.

1. Zarząd Główny PTI powołuje Sekcję Komputerów Klasy Mainframe.

2. Zarząd  Główny  PTI  zatwierdza  regulamin  Sekcji  Komputerów  Klasy  Mainframe,  którego  treść 
zamieszona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zarząd Główny zobowiązuje koordynatora sekcji do jej ukonstytuowania się Sekcji w terminie trzech 
miesięcy od daty zatwierdzenia regulaminu.

Za zgodność:

Załącznik: Regulamin Sekcji Komputerów Klasy Mainframe.
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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Głównego PTI nr 41/X/08
Regulamin Sekcji Komputerów Klasy Mainframe.

Regulamin Sekcji 

Na wrześniowym posiedzeniu ZG PTI przyjęto następujący
REGULAMIN Sekcji  Komputerów Klasy Mainframe
regulamin ten został opracowany przez kol. G. Plucińskiego  na podstawie wzorca, dostarczonego przez kol. 
A. Niemca regulaminu SBI (dziękujemy!), a ten z kolei był wzorowany na regulaminie dostarczonym przez 
kol. J. Nowaka (dziękujemy)

Postanowienia ogólne.

§ 1

Sekcja  prowadzi  działalność  w  oparciu  o  statut  Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego  oraz  niniejszy 
Regulamin.

§ 2

Sekcja nosi nazwę “Sekcja Komputerów Klasy Mainframe” (w dalszej części regulaminu „Sekcja KKM”).

§ 3

Sekcja KM może współpracować z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania, 
w zakresie uzgodnionym z Zarządem Głównym PTI.

Cele i środki działania.

§ 4

Celami działania Sekcji KKM są:

 Wymiana  doświadczeń  i  informacji  sprzyjających  zapewnieniu  szeroko  pojętej  popularyzacji 
komputerów mainframe 

 Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, oraz nauki i edukacji.

 Popularyzacja architektury komputerów mainframe

 Propagowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dla platformy mainframe

 Kształcenie kadr

§ 5

Powyższe cele Sekcja KKM realizuje przez:

 Promowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań związanych z KKM.

 Organizowanie konferencji tematycznych dotyczących KKM i obejmowanie patronatem konferencji 
o takiej tematyce.
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 Organizowanie  odczytów,  szkoleń,  stażów  z  zakresu  projektowania  systemów  zarządzania 
systemów informatycznych opartych o KKM.

 Stworzenie  i  utrzymywanie  platformy  informatycznej,  przeznaczonej  dla  członków  Sekcji  KKM, 
służącej prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń z zakresu KKM.

 Ułatwianie współpracy użytkowników z firmami oferującymi rozwiązania z zakresu KKM.

 zachęcanie  członków  sekcji  do  promocji  usług  Izby  Rzeczoznawców  PTI  obejmujących 
opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie KKM.

 Opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla szkoleń z zakresu KKM.

 Opracowanie systemu certyfikacji szkoleń z zakresu KM, gwarantujących poziom wiedzy oraz jakość 
kształcenia.

Dla celów edukacji, szkoleń i certyfikacji Sekcja KKM używać będzie nazwy „Mainframe Academy”

§ 6

Sekcja  KKM  bierze  aktywny  udział  w  innych  działaniach  Towarzystwa  zmierzających  do  osiągania 
statutowych celów PTI.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

1. Członkami Sekcji mogą być:

 Osoby prawne 

 Członkowie wspierający PTI

 Przedsiębiorstwa i inne instytucje zainteresowane zagadnieniami KKM

 Osoby  fizyczne  -  członkowie  zwyczajni  PTI  i  inne  osoby  zainteresowane  zakresem 
działalności sekcji

2. Przyjęcie  na  członka  Sekcji  KM  odbywa  się  po  zgłoszeniu  zainteresowania  pracami  w  sekcji 
i zarejestrowaniu na witrynie internetowej Sekcji. 

3. Inne sprawy związane z członkostwem w Sekcji reguluje statut PTI.

Organizacja pracy i władze Sekcji KKM.

§ 8

1. Pracą Sekcji KM kieruje jego Zarząd, w skład którego wchodzą:

 przewodniczący,

 zastępca przewodniczącego,

 sekretarz,

 członkowie zarządu.

2. Liczebność Zarządu nie może być mniejsza niż dwie osoby.
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3. Członkami założycielami Sekcji są (w kolejności alfabetycznej):

1. Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

2. Janusz Dorożyński

3. Jerzy Kurowski

4. Zbigniew Maryniak

5. Andrzej Niemiec

6. Grzegorz Pluciński

7. Ryszard Jurczak

8. Michał Wolański

§ 9

1. Kadencja pierwszego zarządu trwa pół roku. Pierwszy zarząd wybierany jest przez członków założycieli 
sekcji.

2. Kadencja zarządu trwa trzy lata. W przypadku rezygnacji osoby ze składu zarządu w trakcie kadencji, 
zarząd  może  zorganizować  wybór  uzupełniający,  przeprowadzany  na  tych  samych  zasadach,  jak 
w przypadku wyboru Zarządu.

3. Zarząd Sekcji KKM jest wybierany zwykłą większością głosów na ogólnym zebraniu członków Sekcji 
KKM, przy udziale  co najmniej  połowy ogólnej  liczby członków.  Dopuszczalne jest  przeprowadzenie 
wyborów za pomocą środków elektronicznych.

§ 10

1. Ukonstytuowanie  się  zarządu  następuje  na  pierwszym  posiedzeniu,  bezpośrednio  po  wyborach. 
Przewodniczącym Zarządu Sekcji zostaje osoba, która w wyborach uzyskała największą liczbę głosów.

2. Przewodniczący Zarządu Sekcji rekomenduje Zarządowi osobę na stanowisko swego Zastępcy. Decyzja 
w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa zapada zwykłą większością głosów.

3. Zmiana funkcji członków zarządu w trakcie trwania kadencji może nastąpić na posiedzeniu zarządu, przy 
obecności co najmniej połowy składu zarządu i w obecności przedstawiciela Zarządu Głównego PTI. 
Decyzje w tej sprawie zapadają zwykłą większością głosów.

§ 11

Posiedzenia zarządu Sekcji KKM są zwoływane w miarę potrzeby i mogą być prowadzone także za pomocą 
elektronicznych środków łączności.

§ 12

Zebrania ogólne Sekcji  KKM są zwoływane przez jego Zarząd nie  rzadziej  niż  raz do roku,  przy czym 
dopuszczalne  jest  zebranie  ogólne  prowadzone  w  postaci  telekonferencji  lub  innej  wykorzystującej 
elektroniczne środki łączności. 
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§ 13

Postanowienia  na zebraniach ogólnych członków Sekcji  KKM i  posiedzeniach zarządu zapadają  zwykłą 
większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy liczby  członków.  W razie  równej  liczby  głosów 
decyduje, odpowiednio, głos przewodniczącego zebrania lub prezesa zarządu.

§ 14

W ramach Sekcji KM mogą działać zespoły problemowe powoływane przez jego Zarząd.

§ 15

Obsługę administracyjną działalności Sekcji KKM prowadzi jego sekretarz.

§ 16

Koszty działalności Sekcji są pokrywane:

 w pierwszej kolejności z dochodów sekcji

 w drugiej kolejności  przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach zatwierdzonego przez jego 
Zarząd Główny preliminarza.

Przychody sekcji dzielone są w następujący sposób:

20% przychodu przekazywanych jest do budżetu PTI

80%  przychodu  przeznaczane  jest  na  wynagrodzenia  i  koszty  działalności  sekcji,  z  tym,  że  na 
wynagrodzenia nie może być przeznaczone więcej niż 60% przychodu

Przychodami Sekcji mogą być:

 dochody z konferencji spotkań, seminariów

 dotacje od podmiotów gospodarczych

 przychody z wydanych certyfikatów, prowadzonych szkoleń

 przychody z wykonanych ekspertyz.

§ 17

Zarząd  Sekcji  KKM  obowiązany  jest  przedkładać  Zarządowi  Głównemu  PTI  roczne  sprawozdania 
z działalności oraz plany pracy na rok następny, wraz z ewentualnym preliminarzem wydatków.

Postanowienia końcowe.

§ 18

Regulamin Sekcji KM oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny 
PTI, po przyjęciu przez ogólne zebranie członków Sekcji KKM.
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