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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI  

w dniu 10.10.2009 r. 

 

 1. M. Ujejski poinformował, że obecny brak pewności codo zaległości podatkowych 

powoduje, że nie można złożyć odpowiednich oświadczeń, co uniemożliwia udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Trwa bowiem wyjaśnianie sprawy 

należności VAT. Jednak należy się spodziewać, że po wyjaśnieniu i uregulowaniu należności 

będzie można stwierdzić, że zaległości nie występują. 

2. R. Bursztynowski przedstawił zarys propozycji polityki finansowej PTI na przyszłe lata w 

kontekście przyrostu środków zwolnionych z podatku dochodowego. 

Obecnie płynność finansowa jest dobra. ECDL odrabia straty z początku roku, natomiast 

przychody IR są znacznie poniżej budżetu. 

W dyskusji podkreślono konieczność poprawy mechanizmu kontrolingowego oraz 

prognozowania finansowego. 

3. ZG przyjął nowych członków PTI z obszaru działania Koła Podlaskiego, którymi zostali: 

Małgorzata Kościaniuk i Waldemar Przepiórka. 

ZG przyjął nowych rzeczoznawców, którymi zostali: Mariusz Drożdż, Maciej Koziński i ichał 

Wiatr  

4. Informacje OK ECDL o stanie wdrożenia nowego modelu ECDL: 

 został opublikowany nowy cennik i regulamin. 

 Od 1. 10 wdrożono Sylabus 5 dla ECDLCore. 

 Od 1. 10 nie jest możliwe egzaminowanie off-line (wyłącznie przez portal). 

 W listopadzie rozpocznie się pilotaż pełnej obsługi elektronicznej, wdrożenie 

produkcyjne przewidziane od 1. 01. 2010. 

 W uzasadnionych przypadkach jest stosowany okres przejściowy i przejściowe zasady 

ustalania cen, w szczególności przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych, 

 Dopracowano umowy z egzaminatorami i centrami egzaminacyjnymi, 

 trwa weryfikacja egzaminatorów, 

 Otwarto ok. 400 postępowań certyfikacyjnych, z tego 100 zostało zakończonyc, 

 OK przewiduje, że będzie ok. 1,5 tys. miejsc egzaminowania, w tym 1,2 tys. w 

szkołach. 
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 Odbyły się 3 spotkania z koordynatorami regionalnymi. 

 Nastąpiły zmiany personalne w biurze. 

Członkowie ZG zwracali uwagę na konieczność przeanalizowania wszystkich procedur pod 

kątem zgodności z przepisami podatkowymi. Zalecono konsultację z doradcą specjalizującym 

się w przepisach dotyczących podatku VAT. R. Bursztynowski poinformował o konieczności 

wystąpienia do GUS o klasyfikację prowadzonej działalności pod kątem podatku VAT. 

Na pytanie J. Demineta o sposób przekazania funkcji OK przez J. Raszewskiego M. Garwacki 

ocenił, że przekazanie nastąpiło prawidłowo, choć odbywało się pod presją czasu. 

ZG został poinformowany, że w ramach podziału zadań w Prezydium nadzór nad ECDL 

przejął Z. Szyjewski. 

M. Garwacki poinformował o audycie biznesowym, przeprowadzonym przez Fundację 

ECDL. Większość uwag Fundacji jest słusznych, część wynikało z nieporozumień, które w 

międzyczasie zostały wyjaśnione. Fundacja nie oceniała wprowadzanego modelu 

funkcjonowania, temu będzie poświęcony audyt koncentrujący się na księdze jakości. 

Przedstawiciele Fundacji byli bardzo zadowoleni z przygotowanych materiałów. Ustalono, że 

zgłaszane przez byłego OK ECDL-a M. Miłosza wymogi Fundacji wobec polskiego ECDL 

nie były zgodne ze stanem faktycznym. 

6. R. Bursztynowski poinformował, że Oddział Dolnośląski w tym roku nie wystąpił do 

MNiSW o dofinansowanie konkursu prac magisterskich, w związku z czym należy 

przewidzieć finansowanie przez PTI. ZG zaakceptował przydzielenie 40. 000 zł. 

7. J. Dorożyński przedstawił obecny stan prac nad projektem KOKPIT. 

8. ZG ogłosił nowy konkurs na stanowisko SG PTI 

9. J. Deminet przedstawił stan przygotowań do zmian w Statucie.  

10. A. B. Kwiatkowska poinformowała o przebiegu prac nad Strategią. Materiały do dyskusji 

zostały umieszczone na platformie moodle dostępnej dla wszystkich członków Towarzystwa.  

11. A. Król przedstawił propozycję rozwoju działań rzeczoznawców poza Warszawą, z 

wykorzystaniem potencjału oddziałów i kół, które otrzymywałyby część zarobionych 

środków. Członkowie ZG uznali ten kierunek działania za słuszny.  

12. Leksykon terminologii informatycznej dla MSWiA W. Paluszyński poinformował o 

inicjatywie MSWiA utworzenia leksykonu terminów informatycznych. Do pracy w zespole 

pracującym nad leksykonem zgłosili się J. Deminet i J. Dorożyński,  
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13. ZG przyjął do wiadomości informację M. Kalinowskiej-lszkowskiej na temat spotkania 

zespołu roboczego CEPIS na temat zawodu informatyka (Bruksela, 5. 10). ZG wstępnie 

zaakceptował udział J. Demineta i M. Paprzyckiego w konferencji e-Skills poświęconej 

zawodowi informatyka, organizowanej przez CEPIS w Brukseli 20. 11. 2009. 

(opr. A. Horodeński) 

  

 

 

 

 

 

 

  


