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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI  
w dniu 05 lutego 2011 r. 

  

1. ZG postanowił wystosować list gratulacyjny do prof. Andrzej Marciniaka z okazji uzyskania 

nominacji profesorskiej. 

2. Informacje sekretarza generalnego: 

 stan osobowy BZG wynosi aktualnie 18 osób, 

 sprawozdania z działalności w roku 2010 przysłały wszystkie jednostki organizacyjne PTI z 

wyjątkiem czterech, 

 w przygotowaniu są sprawozdania finansowe i plany budżetu na rok 2011. 

3. Wiceprezes Wiesław Paluszyński zrelacjonował stan przygotowań do obchodów Światowego Dnia 

Społeczeństwa Informacyjnego 2011. Mamy już prawie komplet potwierdzonych patronatów. 

Agendy imprez są bardzo zaawansowane. Lista sponsorów jest bliska zamknięcia. Są jeszcze 

problemy z oficjalną witryną SDSI’2011.  

Prezes Marek Hołyński przedstawił list prezesa SEP w sprawie ŚDSI oraz projekt swojej 

odpowiedzi. 

4. Dyrektor IR Andrzej Król omówił problemy związane z projektem audytorskim realizowanym na 

rzecz Kompanii Węglowej. Obecny na zebraniu kierownik projektu Tadeusz Kifner zaprezentował 

swój punkt widzenia. Po dyskusji na temat zasad zarządzania projektami tego rodzaju uzyskano 

zgodę w sprawie rozwiązania powstałych problemów, sformułowano też wnioski na przyszłość. 

5. ZG omówił zasady powoływania Rady IR, przedyskutowano też projekt regulaminu IR. Prace nad 

regulaminem będą kontynuowane na liście dyskusyjnej rzeczoznawców pod nadzorem kol. Janusz 

Dorożyńskiego. 

6. ZG przyjął 3 nowych rzeczoznawców-członków IR, którymi zostali: Marek Średniawa, Dariusz 

Bogucki i Adam Mizerski. 

7. ZG przyjął 8 nowych członków PTI – 2 osoby do Koła Lubelskiego i 6 do Koła Podlaskiego. 

8. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski przedstawił stan opłat członkowskich. Uchwałą ZG osoby zbyt 

długo zalegające z opłacaniem składek zostały skreślone z listy członków PTI. 

9. W związku z wnioskiem o dofinansowanie Nagrody im. W. Lipskiego ZG ustalił, że uchwała w tej 

sprawie zostanie poddana pod głosowanie elektroniczne po doprecyzowaniu projektu uchwały. 

10. W punkcie dotyczącym konferencji ZG zapoznał się z wynikami spotkania nt. Jesiennych Spotkań 

PTI i IMCSIT. W tej sprawie ukaże się oddzielny komunikat ZG. Jesienne Spotkania 2011 odbędą 

się w Centrum „Warszawianka” w Jachrance w październiku br.  

11. Główna Komisja Rewizyjna: 

 rozpatrzyła skargę kol. Sergiusza Pawłowicza na Zarząd Główny za decyzję o usunięciu z list 

dyskusyjnych PTI – GKR uznała decyzję ZG za uprawnioną, zgodną ze Statutem i uchwałą 

Nadzwyczajnego Zjazdu PTI, oraz zaleciła sformułowanie regulaminów list dyskusyjnych 

PTI 
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 sprawa rozliczeń Piotra Fuglewicza i firmy TiP za organizacje 23. Jesiennych Spotkań PTI 

będzie dalej procedowana 

 po sprawdzeniu sprawozdania finansowego PTI za rok 2009 i porównaniu z Ładem 

Gospodarczym PTI, innymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Towarzystwa oraz z  

wynikami lat 2009 i 2010 stwierdziła, że: 

o w roku 2010 zostały obniżone koszty własne, nastąpiła też poprawa formalnego stanu 

dokumentacji, 

o ECDL przynosi zyski, EUCIP ma od kilku lat ma stale rosnący wynik ujemny, 

o w IR jest poprawa w stosunku do lat poprzednich, 

o i wobec tego zaleca większą dbałość o utrzymywanie korzystnej relacji kosztów i 

wpływów, zarówno w wymiarze globalnych jak w poszczególnych przedsięwzięciach. 

12. Członek ZG Janusz Dorożyński zreferował stan prac nad systemem KOKPIT, stwierdzając m.in., że 

wobec stwierdzonych problemów zaistniała potrzeba zaangażowania większych niż dotąd zasobów 

ze strony PTI/IR oraz wykonawcy firmy One2Tribe, a podjęte działania zaradcze pozwalają 

utrzymać planowany termin realizacji (1 kwietnia br. z tolerancją 2 tygodnie). 

13. ECDL: 

 OK ECDL Marcin Garwacki zreferował trudności, jakich strukturom ECDL przysporzyła 

nowelizacja ustawy o VAT, omówił też możliwe sposoby adaptacji do nowej sytuacji 

prawnej. W dyskusji zaproponowano też pewne nowe koncepcje w tym zakresie – zostaną 

one zweryfikowane przez wiceprezesa Marka Ujejskiego wspólnie z firmą księgową, 

 Od 1 stycznia br. działa nowy zintegrowany system do egzaminowania i rozliczania 

egzaminów, który znacznie upraszcza cały proces. Są zmieniane umowy z egzaminatorami, 

zawierające m.in. zakaz współpracy z konkurencją, 

 w 2010 r. nastąpił 10-proc. wzrost liczby egzaminów osiągając liczbę 110 tys. Bardzo dobre 

wyniki osiąga e-Citizen. Szybki wzrost odnotowują certyfikaty specjalistyczne, 

 nowy produkt: ECDL Advanced 2.0. 

14. Przewodniczący Komisji Zjazdowej Jarosław Deminet naświetlił problematykę statutu i jego 

rejestracji. Jednolity tekst projektu nowego statutu w wersji uchwalonej w 2009 r. i uwzględniającej 

uwagi nadzoru zostanie przedstawiony członkom PTI z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

zjazdem. Zjazd odbędzie się w dniach 28-29 maja 2011 r. w hotelu Felix w Warszawie. 

15. SG przedstawił stan przygotowań do Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 

2011. 

16. Janusz Dorożyński przedstawił wniosek kol. Andrzeja Dyżewskiego o powołanie Sekcji 

Terminologii PTI. ZG zaakceptował wniosek i oczekuje przedstawienie projektu regulaminu sekcji 

do zatwierdzenia. 

17. Zaakceptowano wnioski Oddziałów o odznaczenia państwowe dla 7 osób związanych z PTI. 

 

 

Opr: Andrzej Horodeński 


