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Komunikat z posiedzenia ZG PTI w dniu 30.01.2010 r. 

 

1. Nowa Dyrektor Generalna PTI kol. Marzena Skrzypkowska została 
przedstawiona Zarządowi Głównemu. 

2. Ustalono skład zespołów strategicznych PTI (realizacja uchwały 
Nadzwyczajnego Zjazdu PTI). 

3. Prezes PTI Marek Hołyński przedstawił działania Towarzystwa w sprawie 
planowanych zmian w ustawie hazardowej, dotyczących projektu powołania 
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. PTI ujęło problem w kontekście 
zarówno praw obywatelskich jak i aspektów technicznych, akcentując m.in. 
łatwość obejścia zapisów Rejestru. Generalnie, PTI uważa rejestr za twór 
zbędny i szkodliwy. 
Marek Hołyński brał udział w spotkaniu z min. Michałem Bonim, na którym 
wskazał m.in., że sprawa RSiUN nie jest odosobniona lecz wpisuje się w cały 
ciąg prób regulowania internetu przez państwo w sposób zagrażający 
wolnościom obywatelskim. Tzw. listu wielu organizacji do Prezydenta RP 
prezes Hołyński nie podpisał uważając, że byłoby błędem prowadzenie 
rozmów jednocześnie z rządem jak i z jego oponentem. Jest szansa na 
spotkanie z premierem Tuskiem. 

4. Nadal pojawiają się echa seminarium historycznego. Istnieje pilna potrzeba 
skierowania większego wysiłku na opracowanie materiałów obu seminariów 
(Mrągowo i IMM) np. w postaci książki. Wiesław Paluszyński zgłosił możliwość 
zlecenia profesjonalnej obróbki tych materiałów przez ekipę związana z TVP 
jak również stworzenia nowych materiałów np. w postaci wywiadów z osobami 
zasłużonymi dla rozwoju informatyki w Polsce. Istnieje realna szansa 
doprowadzenia do emisji tych materiałów w TVP. 

5. Zebranie ZG planowane na 6 marca br. zostało przesunięte na 20 marca br. 

6. ZG wyraził zaniepokojenie, że pozew złożony do Głównego Sądu 
Koleżeńskiego przeciwko kol. Markowi Miłoszowi od pół roku czeka na 
rozpatrzenie. 

7. Informacje Sekretarza Generalnego kol. Małgorzaty Kalinowskiej-Iszkowskiej: 
- Elwira Szwarc z BZG PTI ukończyła studia licencjackie, 
- Ewa Binkiewicz złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, 
- SG pozytywnie ocenia pracę BZG, 
- zostały korzystanie sprzedane akcje Polixela, 
- SG pozytywnie ocenia pracę doradcy prawnego; najwięcej z jej usług 
korzysta ECDL i IR; zostały też wyjaśnione zastrzeżenia GKR co do 
niektórych opinii prawnych 

8. sekcje i oddziały PTI nie dostarczyły jeszcze sprawozdań rocznych. 
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9. SG przedstawiła stan procesu rejestracji Statutu PTI w KRS. Są do 
wyjaśnienia pewne komplikacje związane ze zmianą SG na DG, wynikłe z 
rezygnacji Radosława Bursztynowskiego z funkcji SG w momencie 
niewygodnym z punktu widzenia formalności prawnych. 

10. Jest prowadzona akcja wizytowania oddziałów PTI przez pracowników BZG w 
celu wspomagania ich zarządów w formułowaniu niezbędnych dokumentów 
sprawozdawczych i finansowych. 

11. SG przedstawiła propozycję zmodyfikowanego regulaminu wynagrodzeń 
pracowników BZG PTI. Nowy regulamin jest bardziej elastyczny zostawiając 
pracodawcy większą niż do tej pory swobodę w przyznawaniu premii. 

12. ZG przyjął trzy nowe osoby w poczet członków Izby Rzeczoznawców: 
- Janusz Trawka, 
- Adrian Kapczyński, 
- Janusz Marx. 
ZG uznał za niezbędne wprowadzenie pewnych zmian do regulaminu przyjęć 
do IR, mających na celu zwiększenie obiektywizacji procesu rekrutacji 
rzeczoznawców. DIR został zobowiązany do opracowania w ciągu 2 tygodni 
projektu nowego regulaminu. 

13. Janusz Trawka poinformował, że problemy w działalności ECDL mają obecnie 
charakter techniczno-organizacyjny zlokalizowany na niskim poziomie 
hierarchii. W ujęciu ogólnym nowa struktura zaczęła już działać i nabiera 
rozpędu. 
Wiesław Paluszyński dodał, że Centrum Certyfikacji PTI  zostanie wkrótce 
wydzielone z Biura ECDL. Powstanie też Biuro Jakości ECDL, niezależne od 
struktury biznesowych. 
Janusz Dorożyński przedstawił sytuację powstałą wokół domeny eccc.org.pl, 
proponując sposób jej rozwiązania. 

14. Audytor księgowy p. Małgorzata Stępień przedstawiła wyniki audytu 
sprawozdania finansowego PTI za rok 2008. Audyt wykazał, że do wyjaśnienia 
pozostały jeszcze trzy sprawy, zarówno po stronie należności jak i 
zobowiązań. 

15. Prezes firmy świadczącej usługi rachunkowości MAXIMA przedstawił zasady 
prowadzenia księgowości PTI. MAXIMA opracowała specjalny program 
komputerowy do obsługi PTI, który znacznie usprawnia współpracę. Program 
ten od 1.04.2010 r. obejmie swym działaniem również Biuro ECDL. Prezes 
Maximy zgłosił również propozycje pewnych uproszczeń proceduralnych. SG 
propozycje te oceniła pozytywnie i poparła ich wdrożenie. SG zgłosiła też 
konieczność znacznego uproszczenia ładu gospodarczego PTI – nowy ład już 
istnieje w formie projektu czekającego na zatwierdzonie. 
Polskie Towarzystwo Informatyczne nie ma obecnie żadnych zaległości wobec 
Urzędu Skarbowego i ZUS. 
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16. SG w zastępstwie nieobecnego wiceprezesa Marka Ujejskiego przedstawiła 
główne założenia budżetu Polskie Towarzystwo Informatyczne na rok 2010. 
Budżet ten jest wyższy niż w roku 2009, zakłada wyższą niż do tej pory 
dyscyplinę sporządzania kosztorysów.  
Zarząd Główny uchwalił budżet PTI na rok 2010. 

17. P. mec. Urszula Młynarczyk przedstawiła prawną ocenę sprawy kontraktu PTI 
z firmą rachunkową Lexpro: 
- roszczenia PTI wobec Lexpro są w pełni uzasadnione, 
- sytuacja formalno-prawna Lexpro jest niejasna i niestabilna, 
- prawdopodobieństwo wygrania procesu sądowego jest bardzo wysokie ale 
proces byłby długotrwały, kosztowny i obfitujący w pułapki proceduralne, 
- szanse realnego odzyskania przez PTI należności od Lexpro są bliskie zeru, 
- w istniejącej sytuacji odstąpienie przez PTI od roszczeń wobec Lexpro 
trudno byłoby uznać za przejaw niestaranności i niegospodarności ZG. 
Po szczegółowym przedyskutowaniu powyższych aspektów sprawy ZG 
postanowił odstąpić od dochodzenia roszczeń od firmy Lexpro. 
W odpowiedzi na pytanie o przyczyny zakwestionowania przez p. mecenas 
prawa Głównej Komisji Rewizyjnej do kontrolowania spraw pracowniczych 
BZG p. Młynarczyk wyjaśniła, że dane personalne zawarte w umowach o 
pracę podlegają ochronie ze strony ustawy o danych osobowych. 
Prezes PTI Marek Hołyński podpisał aneks przedłużający umowę z mec. 
Urszulą Młynarczyk o świadczeniu usług prawnych. 

18. Wiesław Paluszyński zrelacjonował stan prac nad organizacją obchodów 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.  
Program tegorocznych obchodów zapowiada się bogato i atrakcyjnie. Stan 
zaawansowania tych prac można obserwować na witrynie 

www.sdsi.pti.org.pl.  

19. Rzecznik prasowy PTI przedstawił działalność na rzecz informowania opinii 
publicznej o pracach PTI. Wobec widocznego uwiądu prasy informatycznej i 
nikłego zainteresowania prasy polityczno-gospodarczej sprawami związanymi 
z informatyzacją punkt ciężkości aktywności informacyjnej został przesunięty 
na informacje dostarczane bezpośrednio do zainteresowanych. Lista 
mailingowa newslettera PTI składa się z ok. 1800 pozycji i zawiera bardzo 
wiele adresów osób mających wpływ na decyzje i kształtowanie opinii. Są 
zjawiska świadczące o skuteczności tej metody. 

20. Janusz Dorożyński przedstawił stan prac nad systemem KOKPIT. Jest już 
sformułowany plan i harmonogram działań – zob. prezentacja pt. „PTI zakłada 
buty” - stan prac nad systemem KOKPIT”. 

Zebranie zakończyło się ok. godz. 18:00. 

 

http://www.sdsi.pti.org.pl/

