
W dniu 7 wrzeÊnia 2002 roku 
odby∏o si´ pierwsze posiedzenie 
Prezydium Zarzàdu G∏ównego 
PTI. Porzàdek obrad obejmowa∏:

1. Wr´czenie certyfikatu “Zgo-
dny z ECDL” Zak∏adowi Do-
skonalenia Zawodowego w To-
runiu.
2. Dyskusj´ dotyczàcà spraw 
finansowych.
Ustalono, ˝e termin g∏osowa-
nia (elektronicznego) dotyczà-
cego bilansu PTI za rok 2001 
up∏ywa dnia 30 wrzeÊnia 
2002, a ksi´gowoÊç zostanie 
poddana sta∏ej konsultacji 
wyspecjalizowanego biura. 

Czuwaç nad tà pracà b´dzie 
Kol. Anna Cetnarowicz, skarb-
nik PTI, która jednoczeÊnie 
zosta∏a upowa˝niona do sk∏a-
dania podpisu w imieniu Pre-
zesa. Omówiono wyniki spo-
tkania z firmà Polixel w spra-
wie sprzeda˝y udzia∏ów PTI.
3. Omówienie stanu przygo-
towaƒ do IV Krajowej Konfe-
rencji In˝ynierii Oprogramo-
wania.
Ustalono, ˝e materia∏y konfe-
rencyjne otrzymajà wszyscy 
uczestnicy Konferencji oraz 
wszyscy cz∏onkowie PTI. 19 
egzemplarzy zostanie rozes∏a-

nych do bibliotek. Przewidzia-
no dofinansowanie udzia∏u 
w konferencji studentów za-
anga˝owanych w jej organi-
zacj´, cz∏onków Zarzàdu G∏ów-
nego oraz cz∏onków Komisji 
Akredytacji Programów Na-
uczania, która spotka si´ 16 
paêdziernika oraz cz∏onków 
Komitetu Programowego.
4. Przygotowanie nowych 
wskazaƒ do organizacji prze-
suni´tego w terminie 3. Kon-
gresu Informatyki Polskiej, 
który odb´dzie si´ na wiosn´ 
2003 roku w Poznaniu. 
Przyj´to, ˝e lista organizato-
rów powinna zostaç rozsze-
rzona o wszystkie stowarzy-
szenia informatyczne w Pol-
sce. 

5. Dyskusj´ nad popularyzacjà 
PTI wÊród informatyków za-
wodowych i studentów (kol. 
Ewie ¸ukasik powierzono uak-
tualnienie treÊci folderu PTI).
6. Przedstawienie informa-
cji dotyczàcych Izby Rzeczo-
znawców PTI.
7. Zasygnalizowanie innych 
spraw zwiàzanych z bie˝àcà 
dzia∏alnoÊcià Towarzystwa 
(Spotkanie w Mràgowie, we-
ryfikacja wydanych dotych-
czas certyfikatów) i ustalenie 
terminu posiedzenia Zarzàdu 
G∏ównego PTI na dzieƒ 26 
paêdziernika 2002 roku.

E.¸. na podstawie protoko∏u 
z posiedzenia Prezydium przygo-
towanego przez Elwir´ Szwarc
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Ograniczone ramy naszego 
Biuletynu nie pozwoli∏y dotych-
czas zamieÊciç relacji z przebie-
gu VII Walnego Zjazdu PTI, któ-

ry odby∏ si´ cztery miesiàce od 
chwili, gdy pisz´ te s∏owa, 25 
maja 2002 roku. Pozwólcie wi´c 
Paƒstwo, ˝e w sposób niezbyt for-
malny wróc´ wspomnieniami do 
tego wydarzenia. Zjazd PTI odby∏ 
si´ w Instytucie Biocybernetyki 
w Warszawie. Przy rejestracji pa-
nowie delegaci otrzymali w pre-

zencie krawaty z logotypami PTI, 
zaÊ panie delegatki zosta∏y obda-
rowane apaszkami z takimi˝ zna-
kami. W holu umiejscowi∏o si´ 
stanowisko wydawnictwa MIKOM, 
na sali pojawili si´ nieliczni dzien-
nikarze. Otwarcia Zjazdu doko-
na∏ Prezes PTI, Kol. Zdzis∏aw Szy-
jewski. Nast´pnie powo∏ano Pre-
zydium Zjazdu, w sk∏ad którego 
weszli Kol. Kol.: Andrzej Marci-
niak, Marek Mi∏osz, Alicja Myszor 
i Tadeusz Syryjczyk. Przewodnic-
two obrad powierzono Kol. Ta-

deuszowi Syryjczykowi, którego 
fachowoÊç i du˝e doÊwiadczenie 
sprawi∏y, ˝e przebieg obrad by∏ 
niezwykle uporzàdkowany oraz 
opiera∏ si´ na solidnej podbudo-
wie merytorycznej. Po zatwierdze-
niu porzàdku obrad powo∏ano ko-
misj´ mandatowà, w sk∏ad której 
weszli Kol. Kol. Jan Kniat, Pawe∏ 
Mazur i Krzysztof Na∏´cki oraz ko-
misj´ uchwa∏owo – wnioskowà w 
sk∏adzie Kol. Kol. Piotr Fuglewicz, 
Stanis∏aw Jaskólski i Ewa ¸ukasik. 
Nast´pnie Prezes, kol. Zdzis∏aw 
Szyjewski, podsumowa∏ ostatnià 

kadencj´ Zarzàdu (sprawozdanie 
Prezesa zamieÊciliÊmy w sierp-
niowym numerze Biuletynu). 
Sprawozdania przedstawili tak˝e: 
Przewodniczàca G∏ównej Komi-
sji Rewizyjnej, kol. El˝bieta To-
maszewska oraz Przewodniczàcy 
G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego, 
Kol. Pawe∏ Gizbert-Studnicki. 

Jego raport zabra∏ niespe∏na dwie 
sekundy – Kolega Przewodniczàcy 
oznajmi∏ z zadowoleniem, ˝e GSK 
nie musia∏ zbieraç si´ ani razu. 

Posiedzenie 
Prezydium ZG PTI

Biuletyn

Zapiski z VII Walnego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Rejestracja delegatów

Stoisko wydawnictwa MIKOM

Prezydium Zjazdu

Akceptacja porzàdku obrad

Polskie Towarzystwo Informatyczne
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W czasie, gdy Komisja Mandato-
wa ustala∏a prawomocnoÊç zgro-
madzenia, odby∏a si´ dysku-
sja nad sprawozdaniami, w któ-
rej podnoszono m.in. koniecznoÊç 
wp∏ywania przez PTI na kszta∏-
towanie sylwetki informatyka 
w Polsce. Po ustaleniu przez Ko-
misj´ Mandatowà, ˝e na 98 wy-
branych delegatów w obradach 
uczestniczy osiemdziesi´ciu, usta-
lono prawomocnoÊç obrad. Po 

krótkim wprowadzeniu podj´to 
uchwa∏´ o nadaniu honorowe-
go cz∏onkostwa PTI Kol. Prof. Ja-
nowi W´glarzowi oraz Kol. Dr. 
Wac∏awowi Iszkowskiemu. Prof. 
Jan W´glarz ze wzgl´du na wy-
jazd zagraniczny nie móg∏ przyjàç 
wyró˝nienia w czasie Zjazdu, na-
tomiast Kol. Wac∏aw Iszkowski 
w ciep∏ych s∏owach podzi´kowa∏ 
za przyznanie Mu honorowego 
cz∏onkostwa, wspominajàc wie-
lu spoÊród tych, którzy wp∏yn´li 
na wybór Jego drogi zawodo-
wej. Po udzieleniu absolutorium 
ust´pujàcemu Zarzàdowi rozgo-
rza∏a burzliwa dyskusja, b´dàca 
kontynuacjà dyskusji przedzjazdo-

wej prowadzonej na liÊcie PTI-L, 
dotyczàca proponowanych zmian 
w statucie PTI. Najwa˝niejsze 
efekty tej dyskusji, w której wzi´-
∏o udzia∏ kilkunastu delegatów 
(pióro piszàcej te s∏owa zanotowa-

∏o wystàpienia Kol. Kol. Macieja 
Drozdowskiego, Janusza Doro-

˝yƒskiego, Andrzeja Króla, Jerzego 
Nawrockiego, Jerzego Nowaka, 
Jerzego Ludwichowskiego, Marka 
Chwala, Jerzego Demineta, 
Wies∏awa Szafraƒca, Borysa 
Czerniejewskiego, Alicji Myszor, 
Piotra Fuglewicza, Witolda Rako-
czego), wydrukowaliÊmy w lipco-
wym numerze Biuletynu, jako 
uchwalone punkty statutu. 
W g∏ównej mierze dyskusja doty-
czy∏a kwestii zwi´kszenia liczby 
kadencji dla sprawowania funkcji 
Prezesa i Wiceprezesa ZG oraz 
Prezesa Oddzia∏u, a tak˝e propo-
nowanej rezygnacji z koniecznoÊci 
korzystania z opinii cz∏onków 
wprowadzajàcych przy przyjmo-

waniu nowych cz∏onków PTI. 
Nast´pnie, po zatwierdzeniu re-
gulaminu wyborów, powo∏ano Ko-
misj´ Wyborczà, w której sk∏ad 
weszli Kol. Kol. Jerzy Deminet, 
Ma∏gorzata Skrzeszewska i Janusz 
Tarasiƒski i przystàpiono do wy-
borów Prezesa. Gdy Komisja liczy-
∏a g∏osy, rozpocz´∏a si´ dyskusja. 
W pierwszej kolejnoÊci wystàpili 
przedstawiciele oddzia∏ów, kó∏ 
i sekcji. Przedstawiali dzia∏alnoÊç 
PTI we w∏asnym Êrodowisku oraz 
zabierali g∏os w dyskusji progra-
mowej. Mówili m.in. Kol. Kol. Zyg-
munt Mazur (nowe plany dzia∏a-

nia w Oddziale DolnoÊlàskim), Ma-
rek Chwal (inicjatywy Ko∏a Gdaƒ-
skiego), Micha∏ Jasiƒski (dzia-
∏alnoÊç sekcji studenckiej), Piotr 
Fuglewicz (dzia∏alnoÊç mi´dzyna-
rodowa), Marek Mi∏osz (Polski 
Klub U˝ytkowników Systemu Pro-
gress), Anna Beata Kwiatkowska 
(prezentacja dzia∏alnoÊci nowego 
ko∏a PTI w Toruniu), Adam Woj-
ciechowski (dzia∏alnoÊç Oddzia∏u 
Wielkopolskiego, portal ECDL, 
idea wprowadzenia certyfikatów 
umiej´tnoÊci komputerowych), 
Janusz Górski (Sekcja In˝ynierii 
Oprogramowania i idea za∏o˝enia 
Instytutu In˝ynierii Oprogramo-

wania), Jerzy Nowak (Izba Rze-
czoznawców, problem nieuzasad-
nionych zakupów oprogramowa-
nia zagranicznego) Wac∏aw Isz-
kowski (mo˝liwoÊci wspólnych 
przedsi´wzi´ç PTI oraz PIIT), Jerzy 
Ludwichowski (Towarzystwo Wol-
nego Oprogramowania). Dyskusja 
by∏a goràca, dyskutanci w pewnej 
chwili utworzyli kolejk´ do mów-
nicy, co uwieczniono na zdj´ciu. 
W mi´dzyczasie og∏oszono wyni-
ki wyborów Prezesa PTI, którym, 
jak wiadomo, ponownie zosta∏ 
Kol. Zdzis∏aw Szyjewski, uchwa-
lono liczebnoÊç sk∏adu nowego 
Zarzàdu (Prezes, Sekretarz Gene-
ralny i 17 cz∏onków) oraz GKR (5 
osób) i GSK (4 osoby), zwi´kszono 
sk∏ad Komisji Wyborczej, by li-
czenie g∏osów w dalszych wybo-

Nowy Cz∏onek Honorowy PTI – 
W. Iszkowski

J. Deminet czuwa nad porzàdkiem 
g∏osowania 

Dyskutanci  

Kolejka do mównicy

Prezentacja Ko∏a Toruƒskiego

Wyniki g∏osowania na cz∏onków ZG

Wspólny obiad



OsiemnaÊcie lat to wspania∏y 
wiek. Jedynà jego wadà jest to, ˝e 
od tej pory ju˝ si´ za siebie opo-
wiada. Niebezpieczeƒstwa czyha-
jàce na szerokim Êwiecie nie sà 

ju˝ problemem nikogo innego, jak 
tylko samego zainteresowanego.

Spotkania w Mràgowie wkra-
czajà w wiek dojrza∏y. Polska szy-
kuje si´ do wkroczenia do Unii 

Europejskiej. Technologie infor-
matyczne kroczà w stron´ coraz 
wi´kszego bezpieczeƒstwa dzia-
∏ania.

O ile wejÊcie do Unii niesie 
wiele szans, okupionych równie˝ 
zagro˝eniami, o tyle zagro˝enia 
ze strony nadu˝ycia technik in-
formatycznych sà cenà p∏aconà za 
korzyÊci, które daje informatyka.

Tegoroczna konferencja PTI 
w Mràgowie b´dzie poÊwi´cona 
bezpieczeƒstwu w wielu aspek-
tach: politycznym, prawnym, tech-
nicznym i informacyjnym. Jak co 

roku podejmiemy prób´ pog∏´-
bionego opisu, zrozumienia i syn-
tezy wiedzy z wielu dziedzin. In-
formatyka przenikajàc wszystkie 
obszary ˝ycia, sama równie˝ wy-
wiera wp∏yw na nasze ˝ycie co-
dzienne.

Zapraszamy na stron´ 
www.pti.org.pl/mragowo2002.php

Biuro konferencji: PTI Oddzia∏ 
GórnoÊlàski, 40-012 Katowice, ul. 
Êw. Jana 10, tel./fax (0 prefix 32) 
253-96-78, 253-61-09, e-mail: 
ptiog@kat.zigzag.pl
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Byç mo˝e otrzymacie Paƒstwo 
bie˝àcy numer Biuletynu jeszcze 
przed rozpocz´ciem IV KKIO i ze-
chcecie skorzystaç z kolejnego za-
proszenia na IV Krajowà Konfe-
rencj´ In˝ynierii Oprogramowa-
nia. Wst´pny program zamieÊci-
liÊmy w ubieg∏ym numerze nasze-

go informatora, wszelkie zmiany 
sà anonsowane na stronie www. 
Tam tak˝e mo˝na znaleêç stresz-
czenia wyk∏adów zaproszonych 
i programu niektórych szkoleƒ. 
Przed oficjalnym rozpocz´ciem 
konferencji, w Êrod´, w godzinach 
przedpo∏udniowych, odb´dzie si´ 

seminarium PTI, w czasie któ-
rego prof. Zdzis∏aw Szyjewski 
i dr Ma∏gorzata Iszkowska b´dà 
mówiç na temat “Akredytacja Pro-
gramów Kszta∏cenia Informatycz-
nego”.

IV Krajowa Konferencja In˝ynierii 
Oprogramowania, KKIO 2002
Poznaƒ - Tarnowo Podgórne 15-18.10.2002
http://www.kkio.put.poznan.pl/

Wydzia∏owy Zak∏ad Informa-
tyki Politechniki Wroc∏awskiej 
oraz DolnoÊlàski Oddzia∏ Polskie-

go Towarzystwa Informatycznego 
zamierzajà zorganizowaç w tym 
roku wspania∏y sylwestrowy BAL 

INFORMATYKA 2002/2003 W mi-
∏ym gronie powitamy Nowy Rok 
2003!!! Wst´pne zg∏oszenia na 
bal przyjmowane sà do 03 paê-
dziernika 2002 r. pod adresem 
laskowska@ci.pwr.wroc.pl lub 
bezpoÊrednio u p. Urszuli Lasko-
wskiej – Politechnika Wroc∏awska, 

bud. D-2, p. 201/2 Bal ma mieç 
charakter zamkni´ty, w zwiàzku 
z czym wczeÊniej musi byç zna-
na liczba ch´tnych, aby zarezer-
wowaç odpowiedni lokal. Wp∏aty 
na bal b´dà przyjmowane do koƒ-
ca paêdziernika.

Osiemnaste Jesienne 
Spotkania PTI 
Mràgowo 2002
Bezpieczna droga Polski do Europy
12-16 listopada 2002 
Mràgowo, hotel Mrongovia

Bal Sylwestrowy 
we Wroc∏awiu

rach przebiega∏o sprawniej (Mi-
cha∏ Nowakowski, Jolanta Cy-
bulka, Anna Beata Jankowska, 
¸ukasz Wielebski), oraz przepro-
wadzono (w dwóch turach) wybo-
ry do w∏adz g∏ównych PTI. Sk∏ad 
nowych w∏adz PTI zamieÊciliÊmy 
w lipcowym numerze Biulety-
nu. Obrady trwa∏y do wieczora. 
Aby wiec delegaci nie opadli z 

si∏, w przerwie zostali zaproszeni 
na suty obiad, oraz mieli czas na 
krótkà sjest´ w ukwieconym ko-
lorowymi rododendronami patio. 
Zakoƒczenie Zjazdu zosta∏o zaak-
centowane wr´czeniem kwiatów 
Prezesowi.

E.¸.

Poobiednia sjesta Za chwil´ Prezes otrzyma kwiaty
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