Bydgoszcz, 20 lutego 2019 roku

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI
Janusza Dorożyńskiego
w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (2. półrocze)

W okresie sprawozdawczym moja aktywność organizacyjna była ograniczona i uwarunkowana
incydentem neurologicznym z przełomu września i października.
W tym czasie miały miejsce następujące posiedzenia:
•
•
•
•

2018-09-22,23 (ZG) – wziąłem udział
2018-10-27 (PZG) – nie wziąłem udziału
2018-11-24 (ZG) – nie wziąłem udziału
2018-12-15 (ZG) – wziąłem udział

Działalność moja w tym okresie w miarę ww. możliwości 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

•

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

ponadto:
o aktualizacja strategii
o nadzór nad sprawami organizacyjnymi Zarządu Głównego
o ogólny nadzór nad narzędziami wspomagającymi prace ZG

Dotyczyło to w sposób ciągły poniższych zakresów:
1. Nadzór nad Izbą Rzeczoznawców PTI (kierunek K-V)
Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorem izby. W przypadkach tego wymagających
weryfikowałem dokumentację izby oraz ekspertyzy.
2. 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 głównie 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
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przypadkach wysyłania na listy wiadomości od osób uprawnionych, ale z adresów niezapisanych na daną listę. Byłem też aktywny na liście członkowskiej Elka jako subskrybent i
osoba przekazująca informacje z ZG
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):
165 /12
el-zg (ZG PTI szeroka):
577 / 46
el-zg-uipse (ZG PTI wąska):
626 / 47
klio (Sekcji Historycznej):
284 / 9
st (Sekcji Terminologicznej – nie znajduje się w serwisie Sympa PTI): 40 / 0 (zawieszenie)

3. Nadzór nad sprawami organizacyjnymi Zarządu Głównego
Obszar ten dotyczy obecnie w głównym stopniu opracowywani i konsultowaniu wewnętrznych aktów normatywnych (projekty uchwał, regulaminy, itd.), co szczegółowo jest wymienione poniżej.
4. Ogólny nadzór nad narzędziami wspomagającymi prace ZG i PTI
5. 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 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 w miarę ww. możliwości była następująca:
•

lipiec 2018 r.
o testowanie tymczasowej nowej witryny www PTI,
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o

o

powołanie zespołu zadaniowego do przeprowadzenia analizy potrzeb PTI w zakresie systemu aktualnego EOD i przedstawienie na kolejne posiedzenie ZG propozycji decyzji,
uzgodnienie tekstu nekrologu kol. Marianie Nodzie na witrynę www PTI,

•

sierpień 2018 r.
o udział w pożegnaniu kol. prof. Mariana Nogi i wygłoszenie wspomnienia o nim,
o spotkanie ws. EOD i opracowanie analizy oraz propozycji terminarza koniecznych
prac,
o dyskusja z OK ECDL nt. umiejscowienia PB ECDL w strukturach PTI (materiał na
prezydium),
o udział w dyskusji nt. wykazu dyscyplin naukowych i kwestii umiejscowienia dyscypliny "informatyka" vs. "teleinformatyka" lub "informatyka techniczna",

•

wrzesień 2018 r.
o kolejne spotkanie zespołu ds. EOD, opracowanie analizy oraz propozycji terminarza koniecznych prac – do przestawienia na posiedzeniu ZG,
o opracowanie wspomnienia o kol. Marianie Nodzie do Biuletynu PTI,
o udział w przygotowaniu rekrutacji etatowego administratora IT w PTI (współpraca z członkiem ZG Markiem Bolanowskim),
o udział w procesie elektronicznego zgłaszania IOD PTI do PUODO (razem z wiceprezesem Wojciechem Kiedrowskim),
o udział w konferencji jubileuszu XX Olimpiady Informatycznej,
o dalszy udział w dyskusji nt. wykazu dyscyplin naukowych ws. z nową ustawą
Konstytucja dla Nauki,
o przygotowanie procesu kooptacji wakującego miejsca członka ZG prof. Janusza
Kacprzyka,
o rozpoznanie problemu w Oddziale Podlaskim,

•

październik-grudzień 2018 r.
o konsultacja w nadzorze sprawy możliwości podziału Oddziału Podlaskiego,
o konsultacje ws. infrastruktury IT PTI,
o udział w posiedzeniu ZO Kujawsko-pomorskiego i wręczenie przyznanych statuetek 70-lecia polskiej informatyki.
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