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1999-WYBORY W PTI

Dnia 22 maja 1999 r. odbędzie się
VI Walny Zjazd Delegatów PTI. Na
posiedzeniu ZG w dniu 12 grudnia
1998 r. uchwalono podział kraju na
okręgi wyborcze w celu wyboru de-
legatów na Walny Zjazd Delegatów,
przy czym:
• na obszarze działania oddziału
jest zwoływane Walne Zgromadze-
nie Delegatów Oddziału, na które
są zaproszeni (z pełnymi prawami

wyborczymi) członkowie z terenu województw stanowiących ten-
sam okręg wyborczy,

• poza obszarem działania oddziału są zwoływane zebrania wyborcze.
W nawiasach są podane nazwiska prezesów oddziałów lub pełnomoc-

ników Zarządu Głównego do spraw zorganizowania zebrań wyborczych.

Oddział Górny Śląsk - śląskie (J. Nowak)
Oddział Dolny Śląsk - opolskie, dolnośląskie (Z. Mazur)
Oddział Wielkopolski - wielkopolskie, lubuskie (A. Marciniak)
Oddział Małopolski - małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

(M. Yalenta)
Oddział Mazowiecki - mazowieckie, podlaskie (A. Król)
Koło Szczecin - zachodnio-pomorskie (B. Królikowska)
Koło Lublin - lubelskie (M. Miłosz)
Koło Gdańsk - pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiń-

sko-mazurskie (M. Chwal)
Koło Łódź - łódzkie (M. Niedźwiedziński)

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego
w dniu 30 października 1998 r.

1. Omówiono wyniki pracy wspólnego zespołu PTI i Stowarzy-
szenia Księgowych na temat Normy Zawodowej, dotyczącej syste-
mów księgowych. Ustalono, że Norma będzie jeszcze poddana
przeglądowi wewnętrznemu w PTI, a następnie - wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Księgowych - będzie ustalona forma jej opublikowania.

2. Przyjęto budżet PTI na 1998 r., zobowiązując Sekretarza Gene-
ralnego do opracowania nowych zasad prowadzenia gospodarki finanso-
wej w 1999 r. Dyskutowano w szczególności nad zasadami finansowania
konferencji oraz rozliczeniami między Oddziałami a Zarządem Głównym.

3. Przyjęto 52 nowych członków: 16 reaktywowano po uzupeł-
nieniu składek, 36 nowych członków, w tym 15 z Krakowa, 13 z Dolne-
go Śląska (elektrownia Turów), 8 z innych regionów.

4. Ustalono wysokość składki i wpisowego w 1999 r. na 50 zł (50%
zniżki dla studentów, emerytów i rencistów). Składka dla członków wspie-
rających kategorii A wynosi 8000 zł, a kategorii B - 2000 zł.

5. Powołano sekcję studencką PTI w Poznaniu (przewodniczący -
koi. Filip Woźniak, sekretarz - koi. Adam Trendowicz).

6. Postanowiono przekazać do Zarządów Oddziałów listy osób
niepłacących składek i na następnym posiedzeniu skreślić tych, któ-
rzy nadal nie zapłacą.

7. Ponownie powołano Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie,
obejmujący nowe województwa małopolskie, świętokrzyskie i podkar-
packie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, na

którym zostaną wybrane władze Oddziału, wyznaczono na 23 listopa-
da. Jako pełnomocnika ZG do spraw zorganizowania zebrania wyzna-
czono koi. Borysa Czerniejewskiego.

8. Ustalono termin VI Zjazdu PTI na 22 maja 1999 r. Powołano
Komisję Organizacyjną (przewodniczący koi. Leszek Bogusławski,
członkowie koi. Elżbieta Lipka, Andrzej Król) i Komisję ds. Przygo-
towania Uchwały Zjazdowej (przewodniczący koi. Jarosław Deminet,
członkowie koi. Jerzy Nawrocki, Piotr Fuglewicz, Marek Miłosz).

9. Ustalono klucz do wyborów delegatów na Zjazd: l na 10 członków.
10. Uchwalono poparcie PTI dla Paktu na rzecz rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego w Polsce.
11. Przyjęto do wiadomości informację o przygotowaniach do

Czternastych Jesiennych Spotkań PTI w Mrągowie.
12. Ustalono wstępny kalendarz imprez PTI na 1999 r.:

I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania: 21-25
czerwca w Szczyrku,
II Konferencja „Informatyk Zakładowy" Rok 2000 w ramach Regio-
nalnej Konferencji Informatycznej, Kazimierz Dolny, 29-30 kwietnia.
Konferencja Strategiczne Zastosowania Techniki Informacyj-
nej i Ryzyko Zamierzeń: koniec września,
XV Jesienne Spotkania w Mrągowie: 15-19 listopada.

13. Uchwalono podziękowanie dla koi. Borysa Czerniejewskiego
i Wojciecha Kulika za uruchomienie i utrzymanie strony www PTI
(http://www.pti.org.pl.)

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego
w dniu 12 grudnia 1998 r.

1. Na spotkaniu Prezesa PTI z Prezesem Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce dokonano oceny prac zespołu powołanego do opraco-
wania Normy Zawodowej. W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi
przygotowanej Normy Zawodowej dla systemów księgowych posta-
nowiono powołać nowy zespół w składzie trzech przedstawicieli Sto-
warzyszenia Księgowych i dwóch przedstawicieli PTI.

2. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia Delegatów Oddziału Małopolskiego, które odbyło się
23 listopada w Krakowie. W zebraniu wzięło udział 38 osób (na 61
członków Oddziału). Prezesem został Marek Valenta, a wiceprezesem -
Ryszard Tadeusiewicz. Zarząd Główny wyraził szczególne podziękowa-
nie koi. Borysowi Czerniejewskiemu za jego wysiłek włożony w reakty-
wowanie Oddziału.

3. Przyjęto do wiadomości informacje nt. II Kongresu Informatyki
Polskiej, który odbył się w Poznaniu. Stwierdzono, że miał on charakter
raczej roboczy, a mniej polityczny niż I Kongres. Było na nim obecne
środowisko naukowe i akademickie. Wyrażono uznanie i podziękowanie
Oddziałowi Wielkopolskiemu za bardzo sprawną organizację, a w szcze-
gólności Prezesowi Andrzejowi Marciniakowi.

4. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu przypadających PTI zysków
z organizacji Kongresu na cele statutowe.

5. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie z XIV Jesiennych Spo-
tkań w Mrągowie, w których wzięło udział w sumie 186 uczestników,
w tym około 40% przyjeżdżających od wielu lat.

6. Przyjęto uchwałę określającą zasady rozliczeń finansowych
w PTI obowiązujące od stycznia 1999 r., z tym że zasady zbierania
i podziału składek będą dyskutowane na następnym posiedzeniu ZG.
Informacja o podjętych ustaleniach zostanie przesłana do jednostek
organizacyjnych PTI do stosowania od l l 1999.



7. Reaktywowano dwóch członków po zapłaceniu składek oraz
przyjęto nowego członka ze Szczecina.

8. Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków osób, które nie
mają zapłaconej składki od 1996 r.

9. Omówiono przygotowania do VI Walnego Zjazdu Delegatów.
Uchwalono podział kraju na okręgi wyborcze i powołano osoby odpo-
wiedzialne za zorganizowanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Od-
działów oraz zebrań wyborczych tam, gdzie nie ma oddziałów

10. Postanowiono w 1999 r. zorganizować I Krajową Konferencję
Inżynierii Oprogramowania równolegle z Górską Szkołą PTI w Szczyrku.

Decyzja o miejscu i czasie organizacji kolejnych konferencji w następnych
latach będzie podjęta na podstawie zdobytych doświadczeń. Ustalono, że w
razie podjęcia w przyszłości decyzji o rozdzieleniu obu imprez Górska
Szkoła będzie się nadal odbywać w okolicach 24 czerwca.

11. Postanowiono podjąć kroki w celu utrzymania prenumeraty
pisma Informatyka dla członków PTI w ramach składki członkowskiej.

12. Zapoznano się z projektem potraktowania pisma ProDialog
jako oficjalnego pisma naukowego PTI. Sprawa ta będzie jeszcze oma-
wiana na następnych posiedzeniach ZG, przy czym być może ostatecz-
ną decyzję w tej sprawie podejmie Zjazd.
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