Bydgoszcz, 17 lipca 2018 roku

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI
Janusza Dorożyńskiego
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3o czerwca 2018 roku (1. półrocze)

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące posiedzenia:
•
•
•
•
•

2018-01-27 (PZG),
2018-02-24 (ZG),
2018-03-24 (ZG),
2018-04-21 (ZG),
2018-06-16 (ZG)

– na wszystkich byłem obecny.
Działalność moja w tym okresie była związana z kilkoma obszarami określonymi przez uchwałę
nr 006/XIII/17, tj.:
•

zakres podstawowy (wynikający ze strategii PTI 2015-2020):
o nadzór nad kierunkiem:
 K-I „Wspólnota – członkowie, sympatycy, współpraca”,
 K-III „Zawód – specjaliści i kompetencje”,
 K-V „Usługi – niezależne ekspertyzy i doradztwo”,
o
o
o
o

•

ponadto:
o
o
o

integracja ponadregionalna członków PTI,
popularyzacja członkostwa PTI,
inicjowanie działań rozwojowych,
udział PTI w projektach szczebla państwowego i regionalnego.

aktualizacja strategii,
nadzór nad sprawami organizacyjnymi Zarządu Głównego,
ogólny nadzór nad narzędziami wspomagającymi prace ZG.

Dotyczyło to w sposób ciągły poniższych zakresów:
1. Nadzór nad Izbą Rzeczoznawców PTI (kierunek K-V).
2. Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorem izby. W przypadkach tego wymagających
weryfikowałem dokumentację izby oraz ekspertyzy.
3. Integracja ponadregionalna członków PTI i popularyzacja członkostwa PTI.
W tym zakresie prowadziłem aktywne działania związane z komunikowaniem się członków PTI, przede wszystkim kanałami elektronicznymi. Są to przede wszystkim listy dyskusyjne na silniki Sympa (https://lista.pti.org.pl), których jestem zarządzającym. Rola zarządzającego oznaczała m.in. oczyszczanie ze spamu oraz analizowanie odbić, jak też reagowanie w przypadkach wysyłania na listy wiadomości od osób uprawnionych, ale z adresów
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niezapisanych na daną listę. Byłem też aktywny na liście członkowskiej Elka jako subskrybent i osoba przekazująca informacje z ZG (oraz na historycznej liście stowarzyszonej PTIL, zamkniętej z powodu RODO w maju 2018 r.).
Jako generalny administrator użytkowy serwisu Sympa zarządzałem wszystkimi listami
dyskusyjnymi PTI – razem 40 list, ponadto byłem użytkowym zarządzającym dedykowanym
następujących list:
•
•
•
•
•

Elka,
el-pzg,
el-zg,
el-zg-uipse,
klio.

W danym okresie wprowadziłem dwie aktualizacje opisu ogólnego list dyskusyjnych PTI
(https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka).
•

Moje aktywności jako subskrybent na listach PTI (w razie potrzeby, zwłaszcza na liście Elka
jako wiceprezes PTI) w okresie sprawozdawczym wyglądały następująco (w układzie: razem mejli / moich):
• Elka (członkowska):
450 / 43
• el-zg (ZG PTI szeroka):
445 / 47
• el-zg-uipse (ZG PTI wąska):
1092 / 120
• klio (sekcji historycznej):
344 / 19
• st (sekcji terminologicznej – nie znajduje się w serwisie Sympa PTI): 453 / 31*
* od kwietnia 2018 r. aktywność zawieszona ze względu na wypowiedź administratora
technicznego listy b. kol. Sergiusza Pawłowicza, iż tylko toleruje moją obecność, brak reakcji
przewodniczącego sekcji kol. Andrzeja Dyżewskiego.

4. Nadzór nad sprawami organizacyjnymi Zarządu Głównego.
Obszar ten dotyczy obecnie w głównym stopniu opracowywania i konsultowania wewnętrznych aktów normatywnych (projekty uchwał, regulaminy, itd.) – szczegółu poniżej.
5. Ogólny nadzór nad narzędziami wspomagającymi prace ZG i PTI.
6. Obszar ten dotyczy zarządzania listami dyskusyjnymi ZG PTI (jak wskazano wyżej) oraz
wiki ZG/PTI na silniku Mediawiki. Jestem ich administratorem technicznym (z dostępem do
powłoki systemu operacyjnego CentOS) oraz użytkowym (w terminologii Mediawiki – administratorem i biurokratą).
Dotyczyło to w okresie sprawozdawczym następujących platform wiki:
•
•
•
•
•
•

https://KwaZInf.pti.org.pl – kwalifikacje zawodowe (zawieszona),
https://WSTOIn.pti.org.pl – system opiniowania,
https://XI-Zjazd.pti.org.pl – materiały XI Zjazdu PTI,
https://XII-Zjazd.pti.org.pl – materiały XII Zjazdu PTI,
https://Zaplecze-ZG.pti.org.pl – projektowana wewnętrzna ZG,
https://Wsparcie-IT.pti.org.pl – projektowana dla wsparcia informatyki w PTI.

W podziale na poszczególne miesiące okresu sprawozdawczego moja aktywność jako członka
ZG PTI była następująca:
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•

styczeń 2018 r.
o utworzenie technicznej wiki Wsparcie-IT.pti.org.pl (na wniosek M. Bolanowskiego),
o zdalny udział w spotkaniu zespołu ds. 70-lecia polskiej informatyki,
o udział w dyskusji środowiskowej nad współczesnym pojmowaniem zawodu
informatyka (list prezesa),
o konsultacja umowy na odświeżenie logo,
o ustalenia ws. fotografii członków ZG i ich notatek biograficznych,
o konsultacja zasad udzielania patronatów przez PTI,
o dopracowanie wzorów rejestru umów PTI i zestawienie umów PTI wskazanych uchwałą ZG PTI nr 014e/XIII/17 z 12 X 2017 r.,

•

luty 2018 r.
o udział w dyskusji nt. wykazu dyscyplin naukowych i kwestii umiejscowienia
dyscypliny "informatyka" vs. "teleinformatyka" lub "informatyka techniczna",

•

marzec 2018 r.
o udział w posiedzeniu ZO Kujawsko-Pomorskiego,

•

kwiecień 2018 r.
o udział w dyskusji nt. projektu ustawy 2.0 (Konstytucja dla Nauki),
o opracowanie propozycji budżetów dla oddziałów (nowe zasady),
o udział w utworzeniu dokumentu refleksyjnego o roli informatyka "Kim jesteśmy",
o projekt zmiany regulaminu pracy ZG i PZG (zdalne głosowania personalne)
o konsultacja regulaminu Kapituły Medalu 70-lecia,
o udział w opracowaniu kalendarium 70-lecia (notki nt. zakładów ZETO, Wikipedii; kwestie licencyjne),

•

maj 2018 r.
o wezwanie do sądu gospodarczego w Lublinie wz. ze sprawą sądową cywilną
założona przez Fundacja ECCC (z kol. Markiem Miłoszem jako członkiem zarządu) kol. Grzegorzowi Szyjewskiemu (nie wiadomo, czy ma to związek z
moją funkcją w ZG PTI),
o udział w debacie „Kim jest współczesny informatyk” i gali ŚDSI,

•

czerwiec 2018 r.
o udział w konferencji "Informatyka w Edukacji",
o konsultacja propozycji regulaminu Komisji ds. Grantów,
o udział w konferencji Smart City i Internet Rzeczy (IoT) w Białymstoku,
o ustalenia ws. budżetowania oddziałów i finansowego wsparcia oddziałów,
o oświadczenia do protokołu w punkcie dotyczącym kontroli nadzwyczajnej
GKR-u poprzednich kadencji,
o udział w złożeniu sprawozdania finansowego PTI za 2017 r. w KRS.
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