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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2011-05-07 

 

1. Informacje Kierownika Biura ZG Krystyny Pełki-Kamińskiej: 

o został opracowany i wydrukowany w nakładzie 2 tys. egzemplarzy nowy folder informacyjny PTI, 

o sprawa rozliczeń VAT między BZG i oddziałami został wyjaśniona, 

o zatrudnienie BZG pozostaje bez mian (18,675 etatu). 

2. Sprawy X Zjazdu PTI: 

o projekt nowego statutu jest gotowy, działa forum dyskusyjne na temat statutu, ustalono zawartość 

pakietu dokumentów dla delegatów na Zjazd, przedyskutowano i zmodyfikowano agendę Zjazdu, 

omówiono sprawy odwołań do Zjazdu z punktu widzenia ładu prawnego, omówiono sprawy związane z 

procedowaniem głosowań nad statutem, 

o ZG przyjął uchwałę o wniesieniu opracowanego przez Komisję Statutową projektu Statutu pod obrady 

Zjazdu, 

o Prezes Marek Hołyński zreferował sprawę sprawozdania ZG za całą kadencję. Przyjęto ogólne 

założenia dotyczące treści i trybu redagowania sprawozdania. Redaktorem i koordynatorem 

sprawozdania jest wiceprezes Wojciech Kiedrowski, 

o ZG przyjął uchwałę wnioskującą nadanie tytułu Członka Honorowego PTI prof. Janowi Madeyowi i 

kol. Jarosławowi Deminetowi. 

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

Społeczeństwa Informacyjnego oceniając go jako w pełni zadowalający: 

o Kierownik BZG Krystyna Kamińska  przedstawiła bilans ŚDSI, zamykający się wynikiem dodatnim, 

o podczas Wielkiej Gali ŚDSI zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu TIK?TAK! (przez 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego), nagrody dla laureatów konkursów Info Star i InfoStat oraz 

dyplomy dla Partnerów ŚDSI, 

o ZG podjął decyzję ws. osoby nagrodzonej statuetką InfoStat. 

4. Prezes przedstawił pismo od Wojewody Mazowieckiego ws. kandydatów do odznaczeń państwowych 

przyznawanych z okazji 20-lecia Internetu w Polsce (20 lat od zarejestrowania pierwszej polskiej domeny 

internetowej). Po dyskusji ZG podjął uchwałę rekomendującą 3 osoby: Marian Noga, Janusz Dorożyński, 

Marek Valenta. 

5. ZG pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła Podlaskiego PTI o dofinansowanie konferencji. 

6. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski przedstawił dokumenty dotyczące strategii PTI opracowane przez 

koordynowany przez niego zespół. Dokumenty te dokładnie określają cele, dane i mierniki pozwalające 

precyzyjnie ewaluować i raportować stan realizacji zadań oraz konstruować statystyki obrazujące 

działalność organizacji. W. Kiedrowski ocenił dokument jako gotowy do wdrożenia przez ZG następnej 

kadencji. 

7. Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił raport z wykonania budżetu w 2010 r., opracowany przez firmę 

MAKSYMA oraz SG Krystynę Kamińską. Główne wnioski raportu: 

o ECDL – wynik finansowy jest pozytywny choć plan  nie został osiągnięty; trend w obszarze 

przychodów rok do roku  jest wzrostowy, istnieje  też duża przestrzeń do obniżenia kosztów 
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o Izba Rzeczoznawców odnotowała  nieznaczny spadek przychodów ale po raz pierwszy uzyskała dodatni 

wynik finansowy dzięki  istotnej obniżce kosztów własnych, 

o Oddziały i Koła  PTI w znakomitej większości dobrze gospodarowały posiadanymi środkami, 

o Biuro ZG osiągnęło znaczne oszczędności, istotnie wpływając na dodatni wynik końcowy całego PTI, 

o sumaryczny skorygowany wynik PTI wyniósł ok. 150 tys. zł. 

8. W nawiązaniu do raportu GKR wiceprezes Marek Ujejski przedstawił  stan rozliczeń 26. Jesiennych 

Spotkań PTI prezentując szczegóły operacji finansowych tego projektu. 

9. Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił przyczyny zerwania lokaty Koła Lublin, jednocześnie uznając, że 

ustały już przyczyny, które spowodowały cofnięcia pełnomocnictw dla władz Koła Lubelskiego. 

10. Kol. Anna Ostaszewska przedstawiła stan prac nad systemem Kokpit: 

o Projekt jest w fazie testów adaptacyjnych, włącznie z bazą członków. Wkrótce każdy członek PTI 

będzie mógł się logować do systemu – początkowo w trybie testu. Nie ma jeszcze integracji z systemem 

FK i systemem płatności. Projekt powinien być zamknięty w maju br., 

o Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska zwróciła uwagę na brak dostatecznej obsługi obiegu 

dokumentów obejmującej BZG, ECDL i IR oraz oddziały i koła. Zdaniem A. Ostaszewskiej realizacja 

projektu odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi przez ZG założeniami, 

o Podjęto uzgodnienia pomiędzy  Kierownikiem Projektu a Dyrektorem Izby  Rzeczoznawców w zakresie 

dokończenia fazy testów produktu. 

11. Informacje OK ECDL Marcina Garwackiego: 

o konkurs TIK?TAK! jest w fazie końcowej, 15 maja br., odbędzie finalna dogrywka live, 18 maja br. 

podczas Wielkiej Gali ŚDSI nastąpi wręczenie nagród laureatom. Konkurs odniósł wielki sukces w 

postaci ogromnej popularności wśród młodzieży szkolnej i silnej aktywizacji wśród szkół wiejskich i w 

małych miastach. Zdaniem głównej organizatorki konkursu kol. Beaty Chodackiej konkurs TIK?TAK! 

stanowi  otwarcie drzwi do masowej certyfikacji ECDL na poziomie podstawowym, 

o komentując przedstawione przez M. Ujejskiego dane bilansowe M. Garwacki przypomniał, że w 

sposobie księgowania działalności ECDL nastąpiły istotne zmiany, co spowodowało pewne 

zaciemnienie rzeczywistego stanu ekonomicznego ECDL, który jest lepszy niż by wynikało  z danych 

przedstawionych w raporcie. Trwają prace nad urealnieniem obrazu finansów ECDL, 

o M. Garwacki krótko zreferował spotkanie nt. Krajowych Ram Kwalifikacji, 

o trwa uruchamianie nowego systemu egzaminacyjnego, z którego korzysta już 10 centrów 

egzaminacyjnych. Wszystkie centra zostały przeszkolone, lecz istnieje wyczuwalny opór 

egzaminatorów wobec nowego systemu. ZG ustalił 31 sierpnia 2011 r. jako datę obligatoryjnego 

przejścia na nowy system. 

12. Informacje Dyrektora Izby Rzeczoznawców Andrzeja Król a: 

o projekt realizowany dla Kampanii Węglowej znajduje się na finiszu i kończy się sukcesem, 

o trwa postępowanie ws. dużego zlecenia na usługi doradcze przy komputeryzacji Politechniki Gdańskiej 

( w ramach projektu TEREN), 

o jest spore zlecenie sądowe dla biegłego informatyka, 

o rozmowy ws. dalszych kontraktów są zaawansowane. 

 

(opr. ah) 


