
Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI  

w dniu 20 marca 2010 roku 

 

1.  Członek ZG Wojciech Olejniczak złożył rezygnację z członkostwa w ZG (z powodów 

rodzinnych). Rezygnacja została przez ZG przyjęta. 

2. Prezes Marek Hołyński i sekretarz generalna Małgorzata Kalinowska-Iszkowska 

przedstawili zarządowi sylwetki nowego dyrektora generalnego PTI Mirosława Abramowicza 

oraz kierowniczki Biura Zarządu Głównego PTI Krystyny Pełki-Kamińskiej. Prezes 

przedstawił powody oraz okoliczności ostatnich zmian personalnych i zaproponował projekt 

stosownej uchwały ZG dotyczącej działań Prezydium ZG w tym zakresie. Projekt skierowano 

do procedowania w trybie elektronicznym. 

3. SG zreferowała zmiany organizacyjne dokonane ostatnio w BZG, m.in. wyłączenie 

Centrum Certyfikacji PTI ze struktury PB ECDL.  

4. Nowa kierowniczka BZG dokonała krótkiej autoprezentacji przedstawiając swój profil 

zawodowy oraz pogląd na sprawy organizacyjne, spotykając się z przychylnością ZG. 

5. Omówiono stan finansów Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Oceniono go jako 

ogólnie dobry. Firma Maksyma opracowuje sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca br. 

ZG stwierdził, że istnieje pilna potrzeba bardziej przejrzystego niż do tej pory bieżącego 

raportowania stanu finansów oraz stałego monitorowania stanu płynności finansowej. 

6. Uformowały się zespoły robocze ds. realizacji uchwalonej na Zjeździe Strategii PTI. 

Dokumentacja pracy zespołów będzie dostępna na platformie modle PTI 

(http://edu.rsei.umk.pl/mpti) w części „Przygotowanie do realizacji Strategii PTI 2011-2014”  

(szczegóły: Anna Beata Kwiatkowska). Składy zespołów są otwarte, wszyscy członkowie 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego są zaproszeni do dołączenia do prac zespołów i 

dyskusji. 

7. Uchwałą ZG kol. Dariusz Milka z Oddziału Dolnośląskiego został ustanowiony 

dodatkowym przedstawicielem PTI w Komitecie 171 przy Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym. 

8. ZG przeznaczył 5000 zł na nagrodę dla zwycięzców Konkursu im. Witolda Lipskiego.  

Patronaty i wysokość dotacji dla pisma „Delta” i dla Olimpiady Informatycznej zostaną 

rozpatrzone po zebraniu dokładniejszych informacji i opinii oraz sprawdzeniu możliwości 

finansowych Towarzystwa. 

9. Wiesław Paluszyński przedstawił stan zaawansowania prac nad organizacją Światowego 

Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI). Są już w większości potwierdzone honorowe 

patronaty polityczne, zaś umowy sponsorskie weszły w końcową fazę uzgodnień. Program 

ŚDSI zapowiada bardzo interesująco i nadal się rozszerza, gdyż są zgłaszane kolejne imprezy, 

co dowodzi o wysokim prestiżu obchodów ŚDSI w Polsce. 

10. ZG objął patronatem konferencję Polish IA Summit - I Polski Zjazd Architektów 

Informacji (15-16 kwietnia, Warszawa). Uznano za wskazany udział w konferencji 

przedstawiciela PTI. 

11. Ogólnokrajowy Koordynator (OK)  ECDL Marcin Garwacki przedstawił status quo 

ECDL w Polsce. Trwa reforma struktur pod kątem zgodności z Quality Assurance Standards 

określonymi przez Fundację ECDL. W szczególności jest kontynuowana budowa 

regionalnych struktur kontroli jakości. Zmienia się sposób wynagradzania koordynatorów 

regionalnych. Sytuacja finansowa jest zadowalająca. Ustalono tez zasady działania 



koordynatorów produktów. Wkrótce powstanie Komisja Kontroli Jakości ECDL, jej 

regulamin jest obecnie opracowywany. Dyrektor Izby Rzeczoznawców zgłosił propozycję, by 

Komisja Kontroli Jakości objęła opieką również IR. 

12. Przyjęto niżej wymienionych 6 nowych członków PTI: 

 Krzysztof Popowski, Koło Podlaskie 

 Ryszard Romańczuk, Koło Podlaskie 

 Piotr Edward Sosnowski, Koło Podlaskie 

 Krzysztof Różalski, Koło Lublin 

 Marcin Smolira, Koło Lublin 

 Paweł Pasterkiewicz, Koło Podkarpackie w Rzeszowie 

ZG przyjął również do IR nowego rzeczoznawcę PTI: 

 Marek Łubiarz. 

13. Dyrektor Izby Rzeczoznawców (DIR) Andrzej Król ogólnie zaprezentował wypracowany 

w ostatnim czasie w związku z uszczegółowieniem koncepcji systemu KOKPIT projekt 

modeli procesów gospodarczych IR. ZG stwierdził, ze jest to obszar operacyjny i ponownie 

przypomniał o konieczności  doprecyzowania kryteriów powoływania rzeczoznawców. Dla 

wsparcia w tym i innych zadaniach dyrektora IR po opracowaniu propozycji regulaminu i 

składu zostanie powołana komisja ZG. ZG wyznaczył do tego zadania kol. Jarosława 

Demineta. 

14. Podjęto uchwałę, w której ZG prosi wszystkie jednostki o informowanie członka ZG 

odpowiedzialnego za informatyzację (obecnie: Janusz Dorożyński) o wszelkich działaniach 

dotyczących budowy struktury informatycznej. Ma to na celu uniknięcie mnożenia kosztów 

oraz koordynację z budowanym systemem informatycznym KOKPIT. 

15. J. Dorożyński zreferował stan prac nad systemem KOKPIT. Prace nad zleceniem 

realizacji systemów Bazy Interesariuszy PTI (poprzednia nazwa – Baza Członków i 

Rzeczoznawców) i Izby Rzeczoznawców przedłużyły się ze względu na poszerzenie 

w wyniku analiz wymagań na BI PTI oraz jakościowo nowe podejście do systemu IR, czyli 

ww. zamodelowanie procesów zamiast tylko wykazu wymagań. Podjęto też wstępne prace 

nad włączeniem do projektu KOKPIT systemu obiegu dokumentów obsługującego BZG, 

ECDL i IR, co jak zauważono jest już zawarte w ww. modelach procesów IR. Obecnie 

planowany termin przystąpienia do negocjacji z wybranymi firmami to 15 kwietnia br. 

16. ZG przedyskutował zreferowane przez J. Demineta aktualnie złożone wnioski o granty. 

Zlecono dodatkowe prace analityczne niezbędne dla podjęcia decyzji. 

17. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska i Marek Hołyński zrelacjonowali udział 

przedstawicieli PTI w eSkills Week (zob. informacja na stronie Aktualności witryny PTI). 

18. Prezes PTI Marek Hołyński wyraził rozczarowanie nagłym ustaniem aktywności 

członków PTI w sprawach towarzyszących RSiUN, w której PTI wypowiedziało się 

zdecydowanie i zauważalnie. Kol. Janusz Dorożyński przypomniał, że po jego apelu na 

listach o opiniowanie projektu platformy informacyjnej rządu zgłosił się kol. Bogdan 

Mizerski.  

 

(opr. Andrzej Horodeński w uzgodnieniu z ZG) 


