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SPRAWOZDANIE Z VI ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

22 maja 1999 r. odbył się VI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego (Zjazdy odbywają się co trzy lata; przypad-
kowo ten Zjazd odbył się dokładnie w 18. rocznicę Zjazdu
Założycielskiego). Prawo udziału w Zjeździe miało 72 delegatów', wy-
branych w oddziałach PTI oraz w okręgach wyborczych, a także dwóch
Członków Honorowych (Andrzej Blikle i Władysław M. Turski). Z tej
liczby w Zjeździe uczestniczyło 62 delegatów. W Zjeździe uczestniczy-
li również zaproszeni: Janusz Górski, Janusz Grabara, Wacław Iszkow-
ski i Stanisław Waligórski. Jan Węglarz przesłał na ręce Prezydium list
z życzeniami owocnych obrad.

Po powitaniu delegatów, przyjęciu porządku obrad oraz wyborze
Prezydium Zjazdu (Jarosław Deminet - przewodniczący, Alicja My-
szor - sekretarz, Bogdan Pilawski) i komisji zjazdowych nastąpiło
uroczyste wręczenie Europejskich Komputerowych Praw Jazdy grupie
uczniów szkół warszawskich.

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego przedstawił Prezes
PTI Zdzisław Szyjewski. Zdaniem wielu delegatów mało kto zdawał sobie
sprawę, jak wiele osiągnięto w czasie tej kadencji, przy czym obecnie
działalność PTI koncentruje się przede wszystkim w oddziałach. Prze-
wodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, Teresa Tomaszewska, przed-
stawiła wniosek Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi, zwracając jednak uwagę na uchybienia formalne, którym
kolejny Zarząd powinien zapobiec. Paweł Gizbert-Studnicki przedstawił
krótkie sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego, który na szczęście
w tej kadencji nie miał żadnych spraw do rozpatrzenia. Po krótkiej
dyskusji, w której delegaci uzupełniali sprawozdanie Zarządu, przypomi-
nając jeszcze inne inicjatywy, Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu.

Następnie przedstawiciele oddziałów, kół i sekcji tematycznych
krótko mówili o swoich osiągnięciach i kłopotach. Delegaci oklaska-
mi przyjęli informacje o wznowieniu działalności Oddziału Małopol-
skiego i Oddziału Dolnośląskiego oraz o utworzeniu Oddziału

Wielkopolskiego. Poza koniecznością uaktywnienia Oddziału Mazo-
wieckiego wspominano o możliwości organizacji oddziałów tam, gdzie
obecnie istnieją dobrze działające koła (Szczecin, Łódź, Lublin, Gdańsk).

Ustępujący Zarząd Główny zgodnie ze Statutem PTI złożył wniosek
o przyznanie honorowego członkostwa PTI poprzedniemu Prezesowi,
Piotrowi Fuglewiczowi. Po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego
przez Zdzisława Szyjewskiego Zjazd przyjął uchwałę o nadaniu Mu ho-
norowego członkostwa.

Następnie odbywały się kolejne tury głosowań, a w czasie liczenia
głosów trwała dyskusja programowa. Największe zainteresowanie wzbu-
dziły wypowiedzi poprzednich prezesów. Andrzej Blikle określił PTI jako
twórczy element społeczeństwa obywatelskiego; PTI powinno z jednej
strony działać na rzecz swoich członków, z drugiej — stosować lobbying
wobec polityków, wykorzystując możliwości, które stwarza perspektywa
integracji europejskiej.

Piotr Fuglewicz zwrócił uwagę na konieczność wytworzenia równo-
wagi miedzy modelem federacyjnym, w którym działania odbywają się na
szczeblu oddziałów, a Zarząd Główny ogranicza się do koordynacji i prze-
kazywania informacji, a modelem scentralizowanym; obecnie w coraz
większym stopniu sprawdza się model federacyjny, jednak działalność
Zarządu Głównego jest niezbędna w wypadku działalności „na zewnątrz",
np. wspomnianego lobbyingu, współpracy międzynarodowej itp. Trzeba
zachęcać studentów i absolwentów do wstępowania do PTI. Zgłoszono
wniosek, by PTI stanowiło platformę współpracy i koordynacji działań
studenckich kół naukowych informatyki na polskich uczelniach.

Władysław M.Turski zwrócił uwagę na malejącą atrakcyjność PTI;
dalszy los Towarzystwa będzie w każdej chwili zależał od tego, czy
członkowie uznają, że warto do niego należeć ze względu na uzyskiwane
korzyści, a choćby na prestiż, z którym jest związana przynależność.
Problemy z tożsamością dotyczą obecnie również innych narodowych
informatycznych organizacji zawodowych, także tych o znacznie dłuż-
szych tradycjach.



Na prezesa PTI ponownie wybrano Zdzisława Szyjewskiego (był
jedynym kandydatem).

W wyniku wyborów w skład Zarządu Głównego weszli:
Jarosław Deminet Oddział Mazowiecki
Piotr Fuglewicz Oddział Górnośląski
Janusz Górski Koło Gdańskie
Janusz Grabara Oddział Gónośląski
Sławomir Kwiecień Oddział Małopolski
Ewa Łukasik Oddział Wielkopolski
Andrzej Marciniak Oddział Wielkopolski
Zygmunt Mazur Oddział Dolnośląski
Marek Miłosz Koło Lubelskie
Alicja Myszor Koło Gdańskie
Marian Niedźwiedziński Koło Łódzkie
Jacek Niwicki Oddział Małopolski
Jerzy Nowak Oddział Górnośląski
Wojciech Olejniczak Koło Szczecińskie
Andrzej Maciej Wierzba Oddział Mazowiecki

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Andrzej Król Oddział Mazowiecki
Lech Madejski Oddział Dolnośląski
Witold Rakoczy Oddział Małopolski
Wiesław Szafraniec Oddział Górnośląski
Teresa Tomaszewska Oddział Mazowiecki

a do Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Tadeusz Bojaryn Oddział Górnośląski
Juliusz Czarnowski Oddział Górnośląski
Paweł Gizbert-Studnicki Oddział Małopolski
Hanna Mazur Oddział Dolnośląski

Zarząd Główny powołał Jacka Staworzyńskiego na Sekretarza
Generalnego PTI.

Zjazd przyjął, po wprowadzeniu poprawek, Uchwałę programową
przygotowaną przez Zarząd Główny. Zjazd zapoznał się z projektem
kodeksu etycznego, przygotowanego przez grupę roboczą. Ponieważ
projekt ten wzbudził ożywioną dyskusję i liczne kontrowersje, Zjazd
postanowił nie przyjmować go jeszcze w formie uchwały, lecz zobo-
wiązał Zarząd Główny do dalszych prac nad takim kodeksem. Zapew-
ne ostateczna propozycja będzie przyjęta przez Zarząd Główny
i poddana szerokiej dyskusji. Jeśli nasze środowisko uzna, że kodeks
powinien być oficjalnie zatwierdzony, może to się stać na kolejnym,
VII Zjeździe.

Zjazd przyjął uchwałę dotyczącą gospodarki finansowej PTI. Zo-
bowiązano Zarząd Główny do ustalenia szczegółowych zasad rozliczeń
między oddziałami PTI i Zarządem Głównym oraz do przywrócenia
zasady, że składki członkowskie mają być zbierane przez oddziały, a nie
przez Zarząd Główny (zasada ta powinna wejść w życie od 2000 roku).

Po zamknięciu Zjazdu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego
Zarządu Głównego PTI, w czasie którego wybrano trzech wicepreze-
sów, którymi zostali:
Piotr Fuglewicz
Andrzej Marciniak
Marek Miłosz
oraz skarbnika, Andrzeja Macieja Wierzbę.

Jarosław Deminet

W uzupełnieniu podajemy listę delegatów z Okręgu Małopolskiego,
której zabrakło w poprzednim numerze Biuletynu:
1. Marek Valenta
2. Ryszard Tadeusiewicz
3. Paweł Gizbert-Studnicki
4. Bogusław Machowski
5. Adam Borek
6. Sławomir Kwiecień
7. Jacek Niwicki
8. Witold Rakoczy

Redakcja

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Głównego PTI

w kadencji 1996 -1999
Na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Informatycznego w 1996 roku
wybrano następujące władze:

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Prezes - Zdzisław Szyjewski, Szczecin
Wiceprezesi
Jarosław Deminet, Warszawa
Piotr Fuglewicz, Katowice
Jerzy Nowak, Gliwice
Sekretarz Generalny - Leszek Bogusławski, Warszawa
Skarbnik - Elżbieta Lipka, Warszawa

Członkowie Zarządu:
Marcin Bańkowski - Warszawa, Andrzej Blikle - Warszawa, Borys
Czerniejewski - Kraków, Wojciech Głazek - Katowice, Kasjan Kajru-
najtys - Katowice, Andrzej Król - Warszawa, Marian Kuraś - Kra-
ków, Zygmunt Mazur - Wrocław, Marek Miłosz - Lublin, Jerzy R.
Nawrocki - Poznań, Andrzej Maciej Wierzba - Warszawa.

SKŁAD GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Przewodnicząca - Teresa Tomaszewska, Warszawa
Członkowie: Henryk Łomiński, Hanna Mazur, Tomasz Pankowski,
Jan Smółka.

SKŁAD GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Przewodniczący - Paweł Gizbert-Studnicki,
Członkowie: Jan Kniat, Jacek Irlik, Henryk Niedźwiedzki, Jerzy Szych.

Prezentowane sprawozdanie dotyczy prac Zarządu Głównego
Towarzystwa. Z uwagi na szybko biegnący czas pokrótce przypomnij-
my zasadnicze fakty z okresu kadencji.

Rok 1996
Aktywność Towarzystwa w sposób istotny wzrosła w związku z urucho-
mieniem listy dyskusyjnej PTI-L, moderowanej przez nowego Sekreta-
rza generalnego ZG Leszka Bogusławskiego. Na liście głos zabierali nie
tylko członkowie PTI, ale liczni sympatycy w tym większość dzienni-
karzy pism informatycznych. Z uwagi na skład nowego ZG szybko
uruchomiona została zamknięta lista ZG-PTI-L, wykorzystywana do
bieżącej pracy ZG. Aktywność członków ZG na liście zamkniętej spo-
wodowała jednak ograniczenie dyskusji na otwartej liście dyskusyjnej.
Realizując postulaty Zjazdowe, ponownie uruchomiono wydawanie Biu-
letynu, istotnego dla działalności wydawnictwa wewnętrznego, jako
wkładkę do pisma „Informatyka". Redaktorem Biuletynu została koi.
Ewa Łukasik. Stanowiło to istotna zmianę jakościową w życiu Towarzy-
stwa. Dokonano zmiany personalne w Biurze w Warszawie i urucho-
miono jego normalne funkcjonowanie. Pod koniec roku podpisano
negocjowaną od dłuższego czasu umowę ramową z IBM Polska o współ-
pracy. Umowa ta owocuje aktywną współpracą do dzisiaj i jest dyna-
micznie rozwijana. W końcu roku podjęto kluczowe decyzje inicjujące
program ECDL w Polsce.

Rok 1997
Na początku roku Koło PTI w Poznaniu przekształciło się w Oddział
Wielkopolski PTI, rozszerzając swoją działalność na cały region Wiel-
kopolski. Na prezesa wybrano kolegę Andrzeja Marciniaka. W Oddzia-
łach Górnośląskim i Mazowieckim odbyły się wybory nowych władz.
Prezesami Oddziałów zostali koledzy Jurek Nowak i Andrzej Król. Dy-
namicznie rozwijał się program ECDL. Przygotowano egzaminatorów
w różnych regionach kraju, stworzono struktury organizacyjne, opra-
cowano procedury postępowania i przeprowadzono pierwsze egzaminy.
Głównym animatorem tej akcji był kolega Marek Miłosz z Lublina.
Ponadto prowadzono normalną pracę statutową Towarzystwa.

Rok 1998
Podjęto i wdrożono bardzo ważną decyzję o prenumeracie pisma „In-
formatyka" dla wszystkich członków PTI. Dzięki temu Biuletyn, bę-
dący wkładką do pisma, dociera do wszystkich członków Towarzystwa.



Nie bez znaczenia pozostała w tych działaniach stała przychylność
redaktora Lesława Wawrzonka. Z inicjatywy Kolegów z Poznania
rozpoczęto intensywne przygotowania do 2 Kongresu Informatyki.
2 Kongres Informatyki w grudniu odbył się w Poznaniu, gdzie PTI
gwarantowało obsługę organizacyjną chwaloną przez wszystkich uczest-
ników. Duża zasługa w tym Oddziału Wielkopolskiego z kolegą An-
drzejem Marciniakiem na czele. Liczni Koledzy włączyli się w prace
Komitetu Programowego Kongresu. Towarzystwo aktywnie włączy-
ło się w program obchodów 50-lecia informatyki w Polsce. Kolega
Piotr Fuglewicz został wiceceprezesem CEPIS-u. Powołano Sekcję
Inżynierii Oprogramowania, w której kreowaniu duże zasługi ma kole-
ga Jurek Nawrocki z Poznania. Pod koniec roku reaktywowano Od-
dział Małopolski PTI i wybrano nowego prezesa - Marka Valente.
Dużą aktywność w działaniach zmierzających do reaktywacji oddziału
wykazał kolega Bory s Czerniej ewski.

Rok 1999
Po wielu zabiegach organizacyjnych udało się odwiesić działalność Od-
działu Dolnośląskiego i doprowadzić do wyboru nowych władz z kolegą
Zygmuntem Mazurem jako prezesem. Liczni Koledzy pracują nad opra-
cowaniem Raportu 2 Kongresu, który ma prezentowany publicznie pod
koniec czerwca. Intensywnie pracowano nad przygotowaniami do VI
Zjazdu. W związku z rezygnacją Leszka Bogusławskiego z funkcji Sekre-
tarza Generalnego, wybrano w drodze konkursu Jacka Staworzyńskiego
na tą istotną dla działalności Towarzystwa funkcję.

Struktury organizacyjne PTI
Obecnie w PTI działa pięć Oddziałów i cztery Koła terenowe.

Jurek Nowak przewodzi Oddziałowi Górnośląskiemu, który cy-
klicznie organizuje Szkoły w Szczyrku oraz w Spotkania w Mrągowie.

Zygmunt Mazur przewodzi Oddziałowi Dolnośląskiemu, który od
wielu lat z dużym wysiłkiem organizuje Konkurs na najlepsze prace
z informatyki.

Marek Valenta przewodzi Oddziałowi Małopolskiemu, który po
reaktywacji szuka swojego miejsca aktywności, ale mamy nadzieję, że
niedługo będzie aktywnie działał.

Andrzej Król przewodzi Oddziałowi mazowieckiemu, który mimo
dużego potencjału członkowskiego nie potwierdza tego działalnością.
Jedyny sukces to spotkanie towarzyskie przy pieczonym baranie,
które miało dwie edycje.

Maciej Drozdowski nowy prezes Oddziału Wielkopolskiego kon-
tynuuje działalność Andrzeja Marciniaka i koncentruje prace oddziału
na pracy wydawniczej i organizacji konferencji.

Marek Chwal przewodniczy Kołu w Gdańsku i chce wznowić
aktywność PTI w Trójmieście. Pierwsze efekty już są w postaci
udanej konferencji.

Marek Miłosz przewodniczy Kołu w Lublinie, które nie tylko pro-
wadzi organizacyjnie ECDL, ale organizuje konferencje regionalne.

Marian Niedźwiedziński przewodniczy Kołu w Łodzi, koncentru-
jąc zainteresowania wokół handlu elektronicznego.

Barbara Królikowska przewodniczy Kołu w Szczecinie, które spe-
cjalizuje się w organizowaniu Wiosennych Szkół w Świnoujściu.

Z wielu Sekcji aktywnie działają jedynie:
• Gospodarki Elektronicznej pod przewodnictwem Mariana Niedźwie-

dzińskiego,
• Inżynierii Oprogramowania pod przewodnictwem Piotra Fugle-

wicza,
• Klub Użytkowników Progressa pod przewodnictwem Marka Miłosza,
• Studencka pod kierownictwem Filipa Woźniaka.

Działalność statutowa
Podstawową działalnością Towarzystwa i w pewnym sensie specjal-

nością są Szkoły i konferencje środowiskowe, z których warto wymienić:
* 2 Kongres Informatyki w Poznaniu oraz organizowane corocznie
* Spotkania w Mrągowie,
* Wiosenne Szkoły w Świnoujściu,
* Szkoły w Szczyrku, oraz nowe imprezy, które mają szansę stać się
cyklicznymi,
* Konferencje w Kazimierzu nad Wisłą,
* Konferencja w Juracie,
* Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania.

Ponadto uczestniczymy we wspólnych imprezach konferencyj-
nych, jak konferencje dla samorządowców organizowane przez kole-
gę Wojtka Głazka.

Towarzystwo dba o działalność wydawniczą, która nie ogranicza się
do wydawania Biuletynu, będącego kroniką działalności PTI, ale rów-
nież mamy ambicje wydawania zeszytu naukowego. Wydawany obecnie
Pro-Dialog ma stanowić zalążek tej inicjatywy. Ewa Łukasik oraz
Andrzej Marciniak pilotują prowadzenie tej trudnej działalności.

Towarzystwo jest dostrzegane i opinia Towarzystwa liczy się w krę-
gach decyzyjnych. Jesteśmy proszeni o opinie dla administracji państwo-
wej i zapraszani do różnego rodzaju ciał opiniujących i doradczych.

Działalność międzynarodowa
Towarzystwo uaktywniło znacznie swoje działania na arenie międzyna-
rodowej. Członkostwo w CEPIS i aktywna działalność doprowadziła do
wyboru Piotra Fuglewicza na stanowisko wiceprezesa CEPIS. Drugim
obszarem działalności jest ECDL. Międzynarodowa praca stanowi bar-
dzo duży wysiłek finansowy dla Towarzystwa. Działalność ECDL koor-
dynowana przez Marka Miłosza spowodowała uaktywnienie się struktur
regionalnych i potrzebę poszerzania bazy egzaminatorów. Bardzo ak-
tywnie działają koi. Basia Szymańska w Warszawie i koi. Juliusz Trawka
w Katowicach.

PTI w Internecie
Więcej informacji wraz ze szczegółowymi statystykami można obej-
rzeć na stronie WWW Towarzystwa, która powstała dzięki uporowi
i pracy kol. Borysa Czerniejewskiego, którego bardzo aktywnie wspo-
magał koi. Andrzej Kulik. Forum wymiany zdań pozostaje lista dysku-
syjna PTI-L, natomiast zamknięta lista ZG-PTI-L stanowi doskonałe
narzędzie pracy wykorzystywane w pracy Zarządu Głównego.

Co nam się nie udało
Obok drugiej listy sukcesów mamy również niepowodzenia oraz ob-
szary, gdzie dalej musimy doskonalić nasze działania. Podstawowym
niepowodzeniem jest brak dobrze działających struktur rzeczoznaw-
ców PTI. Stała troską napawa nas nieadekwatna do możliwości dzia-
łalność Oddziału Mazowieckiego. Zapowiedzi Kolegów z Warszawy
pozwalają mieć nadzieję na zmianę tej sytuacji. Nie posiadamy jasno
określonych zasad akredytacji programów nauczania z zakresu infor-
matyki na różnych szczeblach szkolenia. Wizerunek PTI w Interne-
cie też wymaga dalszej intensywnej pracy, do czego zobowiązuje nas
profesjonalizm. Mamy nadzieje, że ostatnio wzrastająca aktywność
młodzieży w PTI będzie trwała, co pozwoli spokojnie patrzeć w przy-
szłość organizowanych przez nas imprez. W dalszym ciągu natomiast
mamy wiele uwag do sprawności funkcjonowania Biura w Warszawie.

Podsumowanie
W sprawozdaniu wymienionych zostało sporo nazwisk najbardziej ak-
tywnych Kolegów. Nie są to wszyscy, którzy przyczynili się do aktyw-
ności Towarzystwa w mijającej kadencji. Wszystkim chciałbym
serdecznie podziękować za współpracę, która układała się poprawnie.
Zawsze pozostajemy wierni zasadzie głoszonej przez pierwszych Preze-
sów profesorów W. M. Turskiego i A. Bliklego, że PTI to członkowie.
Aktywność Towarzystwa zależy od aktywności czlonków. Władze i struk-
tury mają stworzyć warunki realizacji aktywności członków PTI.

Zdzisław Szyjewski
Maj 1999

Od Redakcji
Tekst Uchwal Zjazdowych, jak również obszerniejszy serwis zdjęciowy, zamie-
ścimy w kolejnym numerze Biuletynu.


