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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2011-04-02 

 

1. Zarząd Główny zatwierdził sprawozdanie z działalności PTI za rok 2010. 

2. ZG zatwierdził uchwałą powstanie Sekcji Terminologicznej. Organizowanie Sekcji powierzono kol. 
Andrzejowi Dyżewskiemu. 

3. Prezes Marek Holyoski poinformował o wspólnym – wraz z prezesem PIIT Wacławem Iszkowskim oraz 
prezesem IAB Polska  Piotrem Kowalczykiem – liście do Premiera Rządu RP dotyczącym prób 
wprowadzenia do polskiego prawa zapisów uprawniających KRRiT do cenzurowania Internetu. 

4. ZG przedyskutował sprawę rekomendacji PTI do odznaczeo paostwowych – temat prowadzi dalej 
wiceprezes Wojciech Kiedrowski. 

5. ZG przyjął uchwałę regulującą funkcjonowanie listy dyskusyjnej PTI („elka") – na jej podstawie : 

 wprowadzono regulamin i etykietę listy,  

 powołano zespół arbitrów nadzorujących listę w składzie: Anna Andraszek, Jarosław Deminet, Marek 
Wierzbicki 

 lista „elka” zostanie przeniesiona na serwery ZG PTI.. 

6. Ustalono, że zostanie wystosowane pismo do rektora Politechniki Warszawskiej z informacją 
o przeniesieniu listy, pismo z podziękowaniem za dotychczasowe opiekowanie się listą przez kol. Tadeusza 
Rogowskiego oraz że wymaga wyjaśnienia status listy PTI-L administrowanej przez kol. Sławomira 
Kwietnia. 

7. ZG przyjął uchwałą regulaminy pracy ZG i Prezydium ZG – do zatwierdzenia przez Zjazd PTI. 

8. ZG przyjął 8 nowych członków PTI (Koło Podlaskie). 

9. Sekretarz generalny przekazał informacje nt. zatrudnienia, warunków prowadzenia kont bankowych oraz 
terminarzu walnych zebrao wyborczych oddziałów i kół PTI. Wiceprezes Wiesław Paluszyoski postulował, 
by dane o walnych zebraniach oddziałów i kół były publikowane witrynie PTI. 

10. Wiceprezes Marek Ujejski poinformował o przebiegu Otwartych Mistrzostw Polski Informatyków w 
Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się w dniach 11-12 marca  br. w Szczyrku, przedstawiając ich dwa 
oblicza – sportowe i organizacyjne. Na podstawie wypunktowanego kalendarium (z odniesieniem do 
udokumentowanej korespondencji mailowej) zreferował szereg kolejnych błędów organizacyjnych, w tym 
zaniechao, leżących po stronie PTI. Ze względu na odpowiedzialnośd za sprawy organizacyjne sekretarza 
generalnego zgłosił wniosek o jego odwołanie, wskazując również na fakt powtarzania się braku nadzoru 
nad poważnymi przedsięwzięciami PTI, w tym sprawy utraty dużego kontraktu dla ECDL. Prezes PTI Marek 
Hołyoski w swojej wypowiedzi również bardzo krytycznie ocenił oblicze organizacyjne mistrzostw w 
części, za która odpowiedzialne było PTI (obliczenia klasyfikacji, organizacja uroczystej kolacji, relacje z 
władzami samorządowymi).  

11. M. Ujejski zreferował stan finansów PTI: 

 wynik finansowy PTI za rok 2010 jest według szacunku zbliżony do przewidywanego, 

 nastąpiło znaczące zmniejszenie kosztów BZG zarówno w stosunku do kosztów założonych jak do roku 
poprzedniego, co było wynikiem szeregu działao porządkujących i oszczędnościowych  
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przeprowadzonych w roku ubiegłym, 

 przychody Izby Rzeczoznawców w 2010 r. spadły zarówno w stosunku do przyjętego planu jak i roku 
poprzedniego,  lecz wynik finansowy IR jest dodatni, chod znacząco mniejszy od założonego, 

 nadal trwają prace nad raportem finansowym. 

12. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Marian Noga zreferował wyniki kontroli organizacji i 
finansów 26. Jesiennych Spotkao PTI. GKR stwierdziła szereg nieprawidłowości formalnych i sformułowała 
zalecenia pokontrolne, również dotyczące organizacji przyszłych imprez. Zdaniem kol. Nogi należy 
dokonad pogłębionej analizy przepływów finansowych 26. JSPTI. ZG uznał, ze wszystkie zalecenie GKR 
powinny zostad wdrożone. 

13. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji ds. ECDL. ZG powołał 
na tę funkcję kol. Beatę Chodacką. 

14. Zarząd Główny PTI w związku z wnioskiem wiceprezesa Marka Ujejskiego w głosowaniu tajnym 
większością głosów przy dwóch przeciw i jednym wstrzymującym się odwołał kol. Mirosława 
Abramowicza z funkcji sekretarza generalnego PTI i jednocześnie powołał na funkcję skarbnika PTI 
wiceprezesa PTI Marka Ujejskiego. Nie został powołany sekretarz generalny, w związku z tym prezes PTI 
Marek Hołyoski powierzył wykonywanie zakresu czynności sekretarza generalnego pani Krystynie Pełka-
Kamioskiej, a koledze Mirosławowi Abramowiczowi zaproponował kierowanie ze strony BZG organizacją 
Zjazdu PTI oraz obchodów Światowego Dnia Społeczeostwa Informacyjnego, co kol. Abramowicz 
zaaprobował.  

15. W związku z zakooczeniem przez kol. Zdzisława Szyjewskiego kadencji w Radzie Normalizacji, ZG 
ponownie w uchwale rekomendował kol. Szyjewskiego do członkostwa w Radzie. 

16. Członek ZG Jarosław Deminet zreferował stan przygotowao do Zjazdu PTI: 

 projekt nowego statutu jest gotowy i będzie rozesłany oddziałów i kół, 

 komisja ds. strategii zaproponuje tezy programowe do uchwały zjazdowej i udostępni je delegatom 
jeszcze przed Zjazdem, 

 ZG przygotuje propozycje kandydatur do Prezydium Zjazdu i komisji zjazdowych. 

17. Kol. Janusz Dorożyoski przedstawił wynik rozmowy w Urzędzie Miasta St. Warszawy (urząd nadzoru) nt. 
projektu tekstu statutu zmodyfikowanego zgodnie z postanowieniem sądu rejestrowanego z roku 
ubiegłego. Projekt nie wywołał zastrzeżeo. W związku z tym kol. J. Dorożyoski stwierdził, że należy 
niezwłocznie opublikowad na witrynie PTI wszystkie materiały zjazdowe, w tym skład komisji zjazdowej, 
kontakty do jej członków, terminarz zjazdowy planowany i wykonany, skonsultowany w UM projekt 
statutu w postaci tekstu jednolitego. 

18. Wiceprezes Wiesław Paluszyoski przedstawił stan przygotowao do obchodów SDSI'2011: 

 bilans jest prawie zamknięty, 

 programy imprez są uzgodnione, 

 spodziewane jest przybycie na Galę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

19. Członek ZG Beata Chodacka poinformowała o konkursie TIK?/TAK! 

20. Dyrektor IR Andrzej Król: 

 poinformował o mianowaniu trzech dyrektorów oddziałów regionalnych IR, 
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 przedstawił propozycję systemu wizualizacji IR, do której ZG odniósł się sceptycznie. 

21. ZG odwołał kol. Wojciecha Kiedrowskiego z funkcji przewodniczącego Rady IR i powołał z rekomendacji 
dyrektora IR kol. Krzysztof Rudzioskiego w skład Rady IR. 

22. Członek ZG Janusz Dorożyoski przedstawił stan prac nad systemem KOKPIT: 

 KOKPIT jest gotów do warunkowego odbioru I etapu (obsługa IR), 

 system powinien gotów w maju łącznie z bazą członków PTI, 

 obsługa BZG będzie wymagała zaimplementowania opracowanych modeli procesów biura, 

 przyłączając się do opinii kol. Jarosław Demineta przedstawił zaangażowanie i wkład pracy oraz 
własnych zasobów kol. Anny Ostaszewskiej, kierowniczki przedsięwzięcia, co powinno byd stosowanie 
ocenione przez PTI. 

23. OK ECDL poinformował o stanie spraw ECDL: 

 po wyjaśnieniach firmy Maxima mamy większą jasnośd w zakresie zastosowania nowej ustawy o VAT 
do rozliczeo egzaminów ECDL chod nadal są marginesy niepewności wymagające wyjaśnienia, 

 nowy panel egzaminacyjny już działa, lecz niektóre centra egzaminacyjne przyjmują go z oporami. 

24. Kol. Ewa Mizerska zgłosiła propozycję opracowania zasad przekazywania spraw władz PTI oraz jednostek 
gospodarczych. 

 

Opracowali: ZG i rzecznik prasowy Andrzej Horodeoski 

 

 

 

 

 

 

 

  


