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Zestawienie sprawozdań półrocznych z działalności Członka Zarządu PTI XIII kadencji za 

okres od lipca 2017 do grudnia 2018 

 

1. Druga połowa 2017   

W tym okresie zrealizowane zostały przeze mnie następujące działania: 

• Koordynowanie z ramienia ZG działań związanych z organizacją konferencji KKIO, przebu-
dowa struktury archiwizowania materiałów konferencyjnych w ramach tworzonych stron 
internetowych edycji tego wydarzenia; 

• Ud ział z ramienia ZG PTI w posiedzeniu nowej kadencji Rady Naukowej PTI, dyskusja nad 
przyszłością i strukturą konferencji KKIO; 

• Podjęcie działań mających na celu uporządkowanie polityki wydawniczej PTI, w tym redak-
cja Zeszytów Rady Naukowej „Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: 
od badań do praktycznych zastosowań”; 

• Inwentaryzacja zasobów informatycznych PTI; 

• Udział w opracowaniu i rozpoczęcie wdrażania planu naprawczego związanego z: moder-
nizacją poczty internetowej PTI, systemu zgłaszania awarii, uporządkowaniem systemu ko-
pii zapasowych, wygaszeniem zbędnych systemów informatycznych; 

• Podjęcie współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora IT w obszarze realizacji bieżących 
działań; 

• Udział w pracach komisji ds. usług profesjonalnych;  

• Udział w pracach zespołu związanego z przygotowaniem polityki wydawniczej PTI; 

• Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI. 

 

2. Pierwsza połowa 2018   

W tym okresie zrealizowane zostały przeze mnie następujące działania: 

• Udział w pracach komisji ds. usług profesjonalnych (kilkanaście spotkań), w tym udział 
w opracowaniu rekomendacji dla ZG PTI w zakresie kierunków rozwoju usług profesjonal-
nych świadczonych przez PTI; 

• Kontynuacja prac mających na celu wdrożenie planu naprawczego związanego z moderni-
zacją struktury informatycznej PTI; 

• Bieżący nadzór i rozwój infrastruktury IT; 



 

• Udział w pracach zespołu ds. wydawniczych – stworzenie planu działań związanych 
z wdrożeniem spójnego modelu zarządzania procesem wydawniczym; 

• Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji systemu wideokonferencyj-
nego; 

• Współpraca z Radą ds. Kompetencji Sektora IT w obszarze realizacji bieżących działań; 

• Udział w pracach związanych z przygotowaniem wystawy z okazji 70-lecia polskiej infor-
matyki; 

• Koordynowanie inicjatywy budowy nowej strony internetowej Polskiego Towarzystwa In-
formatycznego;  

• Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI. 

 

3. Druga połowa 2018   

W tym okresie zrealizowane zostały przeze mnie następujące działania: 

• Aktywny udział w obchodach 70-lecia polskiej informatyki z ramienia ZG, w tym udział 
w: konferencjach poświęconych tej tematyce, uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
na budynku IMM, wręczeniu medalu 70-lecia,  propagowaniu idei wystawy poświęconej 
70-leciu polskiej informatyki; 

• Bieżący nadzór i rozwój infrastruktury IT; 

• Prace związane z przygotowaniem grafiki i struktury nowej strony internetowej oraz nad-
zorowanie procesu wdrażania strony internetowej PTI (dostępnej pod adresem por-
tal.pti.org.pl); 

• Wystąpienie w imieniu ZG PTI i Sektorowej Rady ds. Kompetencji na sesji IP3 Kongresu IFIP 
w Poznaniu z prelekcją na temat stosowania Europejskiej Ramy e-Kompetencji e-CF 
w działalności dydaktycznej uczelni technicznej: "The e-CF at the Computer Science Faculty 
of Technical University"; 

• Nawiązanie współpracy z zespołem opracowującym Europejską Ramę e-Kompetencji e-CF;  

• Reprezentowanie Zarządu Głównego PTI podczas XX konferencji KKIO 2018 w Pułtusku – 
udział w obradach rady programowej; 

• Uczestnictwo w pracach zespołu  ds. konferencji KKIO, której celem jest poprawa obecnej 
sytuacji konferencji oraz opracowanie jej efektywnej struktury organizacyjnej;  

• Podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie audytu infrastruktury informatycznej 
PTI; 

• Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI; 

• Współpraca z Radą ds. Kompetencji Sektora IT w obszarze realizacji bieżących działań.  


