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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2014-10-24
1. Prezes Marian Noga otworzył wstępną część poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego
PTI. Odniósł się do kwestii podejmowanych na listach dyskusyjnych, a mianowicie do tego,
że nie wszyscy członkowie PTI otrzymują odpowiednio wcześniej informacje o zbliżających się
posiedzeniach. Dodał, że procedura informowania ulegnie poprawie. Prezes wyjaśnił także,
iż z racji wielu spraw do omówienia, raz na kwartał będą organizowane dwudniowe posiedzenia
Zarządu.
2. Wiceprezes Janusz Dorożyński, we wprowadzeniu do debaty pn. „PTI obecnie i w najbliższej
perspektywie”, wytłumaczył, że jest ona potrzebna, aby wypracować nową, efektywną strategię
na kolejne lata.
3. Pierwszą prelekcję wygłosił kol. Jerzy Nowak, przewodniczący sekcji historycznej PTI.
Zaprezentował pogląd, iż historia informatyki jest elementem strategii PTI. Referujący
przedstawił analizę aktualnego stanu wiedzy o informatyce w Polsce – który jego zdaniem nie
jest satysfakcjonujący i pokrótce wskazał na działania „konkurencyjne” w Europie
i St. Zjednoczonych – jakość portali historycznych w tych krajach jest zdecydowanie lepsza
od polskich. Za poważny mankament w działaniach uznał brak współpracy w tym zakresie
z uczelniami. Następnie kol. Jerzy Nowak podsumował działania podejmowane przez sekcję
oraz przedstawił jej największe osiągnięcia, do których należy m.in. powiększający się zbiór
publikacji zamieszczanych na stronie sekcji, omówił też problemy wiążące się z uruchomieniem
Biblioteki Cyfrowej PTI, w tym m.in. wysokie koszty oprogramowania, kwestię dostępu zdalnego
do zbiorów zastrzeżonych, problem repozytorium dla dokumentów ulotnych oraz brak
wykwalifikowanej osoby, która mogłaby pozycje opatrzyć opisem bibliotecznym, a także
niejasne prawa autorskie. W końcowej części wystąpienia przewodniczący sekcji historycznej
zgłosił zapotrzebowanie ze strony sekcji na dobrze funkcjonującą witrynę historyczną lub
utworzenie regularnego wydawnictwa oraz podsumował dotychczasowe wydawnictwa PTI.
Jego zdaniem Towarzystwo nie wypracowało efektywnej polityki wydawniczej, o czym świadczą
m.in. brak wydawnictwa ciągłego Biuletynu PTI oraz problem z wydawnictwami
konferencyjnymi. Poruszył również kwestie cyfryzacji czasopisma Pro Dialog, wydawanego
w poprzednich latach przez O/Wielkopolski oraz materiałów konferencyjnych, w szczególności
z Wiosennej Szkoły PTI i konferencji w Juracie (brak kompletu materiałów w biurze ZG).
4. Wiceprezes Janusz Dorożyński przedstawił propozycję kierunków działań ZG PTI w bieżącej
kadencji – zarówno nowych, odnowionych jak i aktualnych. Należą do nich:


opiniotwórcza rola towarzystwa - cykliczne opracowywanie raportów i stanowisk
przedstawiających aktualny stan polskiej informatyki i prognozy na przyszłość, dostępnych
na witrynie PTI, popularyzacja opinii, raportów, stanowisk PTI oraz Biuletyn PTI;



informatycy zawodowi – wsparcie i podnoszenie kwalifikacji utworzenie
rekomendowanego i okresowo aktualizowanego wzorcowego wykazu nazw stanowisk
informatycznych, utworzenie systemu odpłatnej certyfikacji zawodowych informatyków,
wspieranie i działanie w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji;



użytkownicy informatyki – budowa i weryfikowanie umiejętności, w przypadku
instytucjonalnych użytkowników informatyki - niezależne usługi eksperckie rzeczoznawców;



współtworzenie terminologii i wiedzy informatycznej;



współpraca dziedzinowa z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz badawczymi,
a także z innymi organizacjami związanymi z informatyką;
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konferencje i czasopisma naukowe PTI;



rozwój organizacji – tworzenie nowych jednostek terenowych, sekcji i wzrost liczby
członków.

5. W dyskusji nad propozycjami kierunków podkreślono, że nie zastępują one strategii
towarzystwa, gdyż są skierowane przede wszystkim do Zarządu Głównego, ale oczywiście
stanowią część strategii. Omawianie propozycji kierunków było kontynuowane w kolejnym dniu
poszerzonego posiedzenia ZG PTI.

Obecni:
prezes PTI Marian Noga, wiceprezes PTI Janusz Dorożyńsi, wiceprezes PTI Beata Ostrowska,
Przemysław Jatkiewicz, Jerzy Nowak, przewodniczący GKR Wojciech Kulik, DG Krystyna PełkaKamińska, DIR Tomasz Szatkowski, Andrzej Romanowski, Marek Valenta, Mirosław Abramowicz,
Andrzej Król, Wojciech Walaszkowski, Ewa Sumowska, Marek Bolanowski, Andrzej Paszkiewicz,
rzecznik prasowy PTI Małgorzata Cichocka.
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