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Komunikat z posiedzenia ZG PTI w dniu 24.04.2010 r. 

 

1. Członkowie ZG PTI minutą ciszy uczcili tragicznie zmarłego prezydenta RP Lecha 

Kaczyoskiego oraz pozostałe ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego. 

2. Prezes poinformował, że Urząd Miasta zgłosił w piśmie do sądu rejestrowego 7 uwag do 

Statutu PTI. Po dyskusji ustalono, że ZG zleci wykonanie ekspertyzy prawnej i na jej 

podstawie podejmie dalsze działania. 

3. ZG krótko omówił zasady gospodarowania sprzętem informatycznym w BZG, zwrócono 

uwagę na koniecznośd przestrzegania ładu gospodarczego oraz na potrzebę utworzenia 

tzw. lekkiej wersji dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (sprawę będzie 

monitorował kol. J. Dorożyoski).  

4. Do ZG wpłynął projekt Kodeksu Właściwych Zachowao w Informatyce (kodeks etyczny). Ze 

względu na wagę takiego kodeksu postanowiono poddad go szerszej niż dotychczas 

konsultacji w jednostkach terenowych PTI. 

5. Oddział Wielkopolski poinformował ZG o wniosku utworzenia Koła Zielonogórskiego PTI. 

Decyzja o formalnym powołaniu koła pozostaje w gestii oddziału. 

6. ZG z satysfakcją przyjął do wiadomości informację, że Rada Informatyzacji przy MSWiA 

rekomenduje EUCIP jako jeden z certyfikatów uprawniających do kontroli systemów 

informatycznych. 

7. Dyrektor generalny Mirosław Abramowicz podał, że z oszacowania przez firmę Maksyma 

po zaksięgowaniu wszystkich faktur wstępnego wyniku finansowego wynika osiągnięcie 

przez PTI w roku 2009 zysku ok. 100 tys. zł. Wiceprezes Marek Ujejski poinformował, że  

plan sprzedaży zapewnia płynnośd PTI. 

8. Omówiono szereg spraw wewnątrz organizacyjnych, związanych m.in. z funkcjonowaniem 

Biura ECDL, zmianami warunków zatrudnienia w BZG, płatnościami od najemcy lokalu przy 

Al. Solidarności, rozliczeniem składek członkowskich za IV kw. 2009 r. oraz przekazaniem do 

Koła Sandomierz należnej części wpłaconych składek. Dyrektor generalny poinformował 

o zawieszeniu do 30 czerwca br. pełnienia przez niego funkcji sekretarza OMaz  

9. Dyrektor generalny nawiązał kontakt z Pałacem Młodzieży ws. współpracy w zakresie 

wystawy sztuki komputerowej i konkursem serious games. 

10. Wstępnie oceniono pierwszą wersję sprawozdania ZG za rok 2009 – prezes Marek Hołyoski 

stwierdził, że jest ono dziełem całego ZG, a uwagi oraz propozycje zmian i uzupełnieo będą 

jeszcze zbierane przez kilkudniowy okres po posiedzeniu. 

11. Przyjęto do wiadomości informację (nieobecnej) Anny Kwiatkowskiej na temat zespołów 

roboczych i utworzenia platformy dyskusyjnej w środowisku Moodle UMK– na razie poziom 
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aktywności zespołów jest niewysoki. Zgodnie z planem na czerwcowym posiedzeniu ZG 

kierownicy zespołów przedstawią sprawozdania. 

12. Marcin Paprzycki zgłosił propozycję uregulowania sprawy konferencji objętych logiem PTI. 

Uchwała w tej sprawie zostanie dopracowana i przegłosowana w drodze elektronicznej. 

13. ZG omówił wniosek komisji ds. grantów przyznania 20 tys. zł dla KKIO (Oddz. Pomorski) 

oraz 5 tys. dla Szóstej Konferencji Naukowo-Metodycznej (Oddz. Górnośląski) oraz 

nieprzyznania grantu na szkolenie zgłoszone przez SBI. Uchwała w tej sprawie została 

skierowana do przegłosowana w drodze elektronicznej. 

14. OK ECDL Marcin Garwacki zakomunikował, że reforma struktur ECDL weszła w fazę finalną. 

Jednym z koocowych akcentów reformy jest powołanie niezależnej od struktur ECDL 

komisji kontroli jakości ECDL. Reformę będzie można uznad za zakooczoną po pomyślnym 

audycie ECDL Foundation, który będzie miał miejsce we wrześniu br. Zostały już podpisane 

umowy na nowe produkty ECDL, m.in.: 

a. ECDL Guardian (m.in. ochrona dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu) 

b. ECDL GIS, 

c. egzaminowanie w języku angielskim. 

Cennik powyższych usług został skierowany do zatwierdzenia przez ZG elektronicznie. 

OK skrótowo przedstawił program Otwartego Dnia ECDL, realizowanego w ramach 

obchodów Światowego Dnia Społeczeostwa Informacyjnego 2010. 

15. Mirosław Abramowicz w zastępstwie (nieobecnego) wiceprezesa Wiesława Paluszyoskiego 

przedstawił stan prac nad organizacją obchodów Światowego Dnia Społeczeostwa 

Informacyjnego 2010. Stopieo zaawansowania tych prac nie budzi obaw o prawidłowy 

przebieg imprez ŚDSI – szczegóły na stronie www.sdsi.pti.org.pl. 

16. Dyrektor Izby Rzeczoznawców Andrzej Król ocenił sytuację w Izbie Rzeczoznawców w kontekście 

realizacji ambitnego planu przychodów jako obiecującą. Jednocześnie wskazał zagrożenie, jakie 

wynika z niefrasobliwości niektórych rzeczoznawców, powołujących się na przepisy ustawy o 

dostępie do informacji publicznej i żądających od naszych klientów sektora publicznego 

udostępniania ekspertyz i umów z PTI. Takie działania, chod prawnie dozwolone, psują nasze relacje 

z klientami i podważają zaufanie klientów do PTI, a w konsekwencji mogą trwale obniżyd prestiż PTI 

i przychody Izby Rzeczoznawców. Ustalono, że Komisja ds. IR zajmie się tą kwestią. 

17. Dyrektor Izby Rzeczoznawców przekazał wstępne propozycje projakościowych zmian w 

Regulaminie Izby Rzeczoznawców. ZG skierował projekt do dalszego uściślenia i przedyskutowania 

w gronie rzeczoznawców. 

18. ZG powołał Komisję ds. Izby Rzeczoznawców, która będzie wspierad działania Dyrektora Izby 

Rzeczoznawców. ZG uchwalił regulamin ww. komisji i w skład komisji powołał Wojciecha 

Kiedrowskiego, powierzając mu funkcję przewodniczący komisji, oraz Jarosława Demineta. 

http://www.sdsi.pti.org.pl/
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19. Zygmunt Mazur zgłosił powstałą we Wrocławiu inicjatywę utworzenia ogólnopolskiej Sekcji 

Badao i Rozwoju. ZG sekcje powołał. Wszyscy członkowie PTI są zaproszeni do wstąpienia 

i współpracy z sekcją. 

20. Janusz Dorożyoski zreferował stan prac nad SIPTI KOKPIT. W ostatnim czasie projekt 

poszerzono koncepcyjnie o system obiegu dokumentów i prac PTI, ze szczególnym 

uwzględnieniem BZG (co obrazuje nowa wersja prezentacji systemu). W związku z tym 

opracowano nowe materiały – specyfikację wymagao oraz modele procesów IR. Ww. 

materiały będą dostępne w odpowiednim kursie Moodle PTI (UMK) oraz na witrynie PTI. 

Zgodnie z poszerzoną koncepcją pilną sprawą jest opracowanie pozostałego (poza IR) 

modelu procesów PTI – jest to w gestii i interesie dyrektora generalnego. Do wybranych 

firm zostały skierowane zapytania ofertowe z terminem składania ofert 30 kwietnia br.  

Zebranie zakooczyło się ok. godz. 16:00. 


