
Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI  

w dniu 25 września 2010 roku 

 

1. Prezes PTI Marek Hołyński omówił wizytę w siedzibie ZG PTI sekretarza generalnego In-

ternational Telecommunication Union (ITU) dr Hamadouna Tourè oceniając, że było to dla 

Towarzystwa istotne wyróżnienie. 

2. W związku z orzeczeniem GSK ws. kol. Marka Miłosza i skorzystaniem przez niego regu-

laminowego prawa odwołania się do zjazdu jako drugiej instancji dyskutowano nad innym 

statutowym umiejscowieniem tej instancji. Podano kilka propozycji rozwiązań jako mate-

riał do dalszych prac. 

3. Prezes PTI podtrzymał propozycję prezesa PIIT dr inż. Wacława Iszkowskiego i podpisał 

pismo do Rady Języka Polskiego ws. definicji terminów: „technika / technologia informa-

tyczna / informacyjna”.  

4. Po zorganizowanym przez NOT Światowym Zjeździe Inżynierów przewodniczący panelu 

informatycznego prof. Ryszard Tadeusiewicz zwrócił się do prezesa PTI (uczestnika pane-

lu) z propozycją wydania przez PTI referatów tego panelu. ZG postanowił zarekomendo-

wać umieszczenie referatów w zasobach sekcji historii. 

5. ZG wydał oświadczenie o treści: „Zarząd Główny PTI z radością wita podjęcie przez sek-

cję historyczną ożywionej działalności i zwraca się jej przewodniczącego, kolegi Jerzego 

Nowaka, oraz wszystkich członków sekcji z uprzejmą prośbą o dalsze intensywne konty-

nuowanie prac nad historią polskiej informatyki, a także o sukcesywne informowania 

ZG, który deklaruje wsparcie zgodne z możliwościami towarzystwa”. 

6. Zaproszony na posiedzenie ZG kol. Piotr Fuglewicz poinformował o stanie przygotowań 

do Jesiennych Spotkań PTI/IMCSIT Wisła’2010 oraz o tym, że kolejna konferencja 

JS/IMCSIT odbędzie się w Karpaczu. 

Kol. Janusz Dorożyński poinformował o inicjatywie wiceprezesa ISOC Józefa Halberszta-

ta wystosowania memoriału ws. sądowego obchodzenia odmów UPRP patentowania pro-

gramów i zaproponował zorganizowanie na JS odpowiedniego forum.  

7. Prezes PTI poinformował o otrzymaniu listu od kol. Sergiusza Pawłowicza z prośbą o jego 

przekazanie do sądu koleżeńskiego, co też uczynił. 

8. Prezes poinformował o wykluczeniu z przetargu oferty Konsorcjum PTI na szkolenia GIS 

z powodu kilkunastominutowego spóźnienia w przelaniu wadium. W dyskusji stwierdzono 

m.in., że kluczową sprawą było niewyznaczenie jednej osoby do funkcji kierownika przed-

sięwzięcia. ZG określił procedury mające zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości. 

9. Sekretarz generalny Mirosław Abramowicz poinformował o: 

 pozytywnym wyniku audytu sprawozdania finansowego za rok 2009 

 aktualnym stanie współpracy ze sponsorami PTI 

 przystąpieniu do odbioru modeli procesów BZG przeznaczonym do zaimplementowa-

nia w SIPTI KOKPIT 

 stanie prac nad zmianą kancelarii prawnej 

 porządkowaniu spraw starej siedziby PTI (przekazanie do komornika egzekucji należ-

ności od byłego najemcy). 

10. Wiceprezes ds. finansowych Marek Ujejski omówił stan finansów PTI na podstawie wy-

konania za pierwsze półrocze br. – PTI wypracowało zysk w kwocie 287 666 zł. Jednocze-

śnie ze względu na niewykonanie planu przychodowego pierwszego półrocza oraz wynika-

jącej z analizy wskaźnikowej prognozy niewykonania planu przychodu za cały rok zapro-



ponował nowelizację budżetu. Stosowny projekt uchwały zostanie skierowany do głoso-

wania elektronicznego.  

11. ZG zaakceptował termin kolejnego zjazdu zwyczajnego – 28 i 29 maja (sobota i niedziela) 

2011 r. Ustalono, że prace nad propozycją zmian statutu muszą być zakończone na 6 tygo-

dni przed zjazdem, a dwa tygodnie później propozycja musi być zamknięta ze strony 

prawnej i uzgodniona z organem nadzoru. Ustalono, że zostanie utworzona komisja zjaz-

dowa – powołana uchwałą w trybie elektronicznym. 

12. OK ECDL Marcin Garwacki omówił poniższe sprawy: 

 procedurę nadawania certyfikatu trenerskiego 

 stan realizacji projektu e-Nauczyciel, w tym kwestia opracowania standardów nauczania 

IT realizowana przez zespól kierowany przez prof. Macieja Sysłę,  

 wdrażanie nowych produktów lub ich nowych wersji (eGuardian, e-Urzędnik,  GIS, 

Advanced 2.0)  

 stan realizacji panelu egzaminacyjno-rozliczeniowego eECDL.pl 

 spotkanie szefów centrów egzaminacyjnych i szkolenie pracowników tych centrów 

13. Przewodnicząca Komisji ds. Jakości ECDL Małgorzata Kalinowska-Iszkowska przedsta-

wiła stan prac nad przejęciem certyfikacji Centrów Egzaminacyjnych z Biura ECDL. ZG 

poszerzył skład komisji do 12 osób. 

14. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski poruszył sprawę niewykonywania decyzji dot. Centrum 

Certyfikacji. Ustalono, że w ciągu jednego miesiąca od posiedzenia sekretarz generalny 

przedstawi propozycję obsady personalnej CC PTI. 

15. Dyrektor IR Andrzej Król omówił: 

 sprawy platform wymiany informacji (lista dyskusyjna, utworzenie kursu na moodle) 

 przyczyny utrudnień w pozyskiwaniu zleceń w pierwszym półroczu 2010 r. 

 sprawy precyzyjnego przygotowania umów z klientami, wydłużających się obiektywnie 

procedurach i konieczności profesjonalizacji działań przed-sprzedażowych, 

 wydawanie ekspertyz firmowanych przez Oddział Górnośląski poza IR – uzgodniono 

po dyskusji z udziałem członka ZG PTI i prezesa Oddziału Górnośląskiego Janusza 

Trawki, że dyrektor IR oraz prezes oddziału dojdą do porozumienia na bazie projektu 

„Teren”.  

oraz poinformował o  

 podpisaniu największej umowy w historii IR z dużym kontrahentem na kompleksowy 

audyt wdrożeń w zakresie informatyki, 

 pozytywnie zakończonych rozmowach i negocjacjach umów z kilkoma urzędami cen-

tralnymi. 

16. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski przedstawił poniższe sprawy: 

 są przygotowywane zmiany w regulaminie Izby (m.in. powołanie Rady Rzeczoznaw-

ców), w kryteriach przyjęć, wymaganiach jakościowych – projekt zostanie przekazany 

do ZG w ciągu 2 tygodni od posiedzenia 

 sprawa kol. Grzegorza Plucińskiego – nie została zakończona, gdyż kol. Pluciński po 

deklaracji dostarczenia dowodów i uzasadnienia swoich zarzutów ostatecznie stwier-

dził, że stracił zaufanie do większości członków aktualnego ZG. 

17. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski omówił kwestię certyfikatów sekcji komputerów main-

frame nieuzgodnioną formalnie z władzami PTI – po jego interwencji opublikowana na 

stronach sekcji informacja została usunięta, a kol. Pluciński zadeklarował zastosowanie 

procedury formalnej.  

18. Kol. Janusz Dorożyński zwrócił się do ZG o wyrażenie opinii nt. usunięcia przez dyrektora 

IR kol. Grzegorza Plucińskiego z listy dyskusyjnej IR, ale nie została ona sformułowana. 



Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska poinformowała o odrzuceniu przez sąd koleżeński 

Oddziału Mazowieckiego pozwu w tej sprawie kol. Grzegorza Plucińskiego przeciwko dy-

rektorowi IR ze względu na to, że relacja dyrektor IR – rzeczoznawca nie jest relacją kole-

żeńską (członkowską). 

19. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski zgłosił projekt uchwały o skreśleniu kol. Grzegorza Plu-

cińskiego z listy rzeczoznawców PTI. Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 

jednym głosie przeciw. 

20. KOKPIT – kol. Janusz Dorożyński omówił umowę wynegocjowaną z firmą one2tribe. 

Uchwała w tej sprawie została przyjęta większością: 4 głosy za, 3 – przeciw, 4 wstrzymu-

jące. 

21. Wiceprezes CEPIS Małgorzata Kalinowska-Iszkowska przedstawiła sprawę wyborów do 

fundacji ECDL i do CEPIS.  

22. ZG wyraził zgodę na utworzenie punktu kontaktowego ICT Professional. 

23. Jednomyślnie przyjęto uchwały w sprawach: 

 nagrody im. Łukasiewicza - zgłoszona przez kol. Marcina Paprzyckiego 

 konkursu prac magisterskich - zgłoszona przez kol. Zygmunta Mazura. 

24. ZG przyjął 5 osób na członków PTI. 

25. ZG wyraził poparcie dla inicjatywy wiceprezesa Wojciecha Kiedrowskiego podjęcia dzia-

łań zobowiązujących jednostki terenowe PTI do zdecydowanego skreślania członków ma-

jących zaległości za rok 2008 i 2009. 

26. Omówiono sprawy koła lubelskiego, związane z bardzo niskim poziomem regulowania 

składek, faktem istnienia dwóch kont bankowych, nieuzgodnionego z ZG udzielania poży-

czek innej jednostce PTI oraz sprawami personalnymi. Wiceprezes Marek Ujejski podej-

mie działania prowadzące do zamknięcia jednego z dwóch rachunków bankowych koła. 

Zarząd Koła zostanie zaproszony na posiedzenie ZG. 

27. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski przedstawił poniższe sprawy: 

 projekt certyfikatu trenera ECDL (w przygotowaniu przez zespół kol. Janusza Trawki) 

– zostanie skierowany do trybu elektronicznego, 

 nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wywołała oczekiwania, że PTI powinno opinio-

wać nowe kierunki informatyczne, 

 firma CISCO zgłosiła zainteresowania wspólnym z PTI certyfikowaniem specjalistów. 

 

Opracował: Andrzej Horodeński, rzecznik prasowy; Janusz Dorożyński, członek ZG PTI 


