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Sprawozdanie z działalności Członka Zarządu PTI XIII kadencji
za okres od czerwca 2017 do maja 2020

Poniżej znajduje się wykaz działań podejmowanych przeze mnie w ramach mojej działalności
jako członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w ujęciu półrocznym.

Druga połowa 2017
W tym okresie, zrealizowane zostały przeze mnie następujące działania:













Koordynowanie z ramienia ZG działań związanych z organizacją konferencji KKIO 2017,
przebudowa struktury archiwizowania materiałów konferencyjnych w ramach tworzonych stron
internetowych kolejnych edycji wydarzenia.
Udział 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 redakcja
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: modernizacją
poczty internetowej PTI, systemu zgłaszania awarii, uporządkowanie systemu kopii
zapasowych, wygaszenie 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.

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 profesjonalnych
świadczonych przez PTI.
Kontynuacja prac mających na celu wdrożenie planu naprawczego związanego z modernizacją
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
wideokonferencyjnego.
Współpraca z Radą ds. Kompetencji Sektora IT w obszarze realizacji bieżących działań.
Udział w pracach związanych z przygotowaniem wystawy z okazji 70-lecia polskiej
informatyki.
Koordynowanie inicjatywy budowy nowej strony internetowej Polskiego Towarzystwa
Informatycznego.
Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI.

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, wręczaniu 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
nadzorowanie procesu wdrażania strony internetowej PTI. Strona jest dostępna pod adresem
portal.pti.org.pl oraz 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 Europejskią 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 była 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.

Pierwsza połowa 2019
Aktywności i działania zrealizowane w omawianym okresie:





Podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie audytu infrastruktury informatycznej PTI,
udział w zespole nadzorującym powołanie zespołu audytowego oraz udział w zespole
nadzorującym wykonywanie audytu.
Zmiana modelu zarządzania usługami informatycznymi w PTI oraz plan relokacji i
modernizacji zasobów IT.
Udział w pracach związanych z zatrudnieniem administratora IT, w tym ogłoszenie konkursu,
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz pomoc we wdrożeniu nowego pracownika w
bieżące czynności administracyjne związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury IT.












Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI.
Współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Informatyka w obszarze realizacji bieżących
działań.
Kierowanie pracami naprawczymi związanymi z awarią systemów IT, która wystąpiła na
przełomie marca i kwietnia 2019, w tym: koordynowanie prac związanych z odzyskaniem
utraconych zasobów i przywróceniem funkcjonowania kluczowych usług informatycznych.
Udział w pracach wspierających organizację konferencji KKIO 2019.
Udział w pracach związanych z projektem PoLAND of IT masters.
Współorganizacja wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego w tym organizacja konferencji tematycznych na Podkarpaciu.
Współorganizacja oraz przeprowadzenie konkursu związanego z odświeżeniem identyfikacji
wizualnej PTI.
Zakończenie prac związanych z wdrożeniem i modernizacją nowej strony www PTI.
Koordynowanie prac związanych z organizacją konferencji Forum IT dla Administracji.

Druga połowa 2019
Aktywności i działania zrealizowane w omawianym okresie:










Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI.
Współpraca z Radą ds. Kompetencji Sektora IT w obszarze realizacji bieżących działań.
Koordynowanie prac związanych z zakończeniem audytu infrastruktury informatycznej PTI
i wypracowaniem wniosków końcowych i rekomendacji.
Kierowanie pracami związanymi z relokacją zasobów informatycznych PTI, modernizacją
serwerów oraz pozostałej infrastruktury IT.
Bieżący nadzór infrastruktury IT.
Reprezentowanie Zarządu Głównego PTI podczas XXI konferencji KKIO 2019 w Białymstoku
– udział w obradach rady programowej.
Udział jako recenzent w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze
książki informatyczne roku 2019.
Udział w pracach zespołu rekomendującego przyznanie odznak PTI.
Pomoc we wdrożeniu systemów Sorga oraz https://landofitmasters.pl/.

Pierwsza połowa 2020
Aktywności i działania zrealizowane w omawianym okresie:








Bieżące wspieranie prac Biura Zarządu Głównego PTI.
Współpraca z Radą ds. Kompetencji Sektora IT w obszarze realizacji bieżących działań.
Zakończenie głównych prac związanymi z modernizacją zasobów informatycznych PTI,
przygotowanie planu migracji wybranych zasobów do chmury obliczeniowej (prace
wstrzymane ze względu na epidemię COVID-19).
Bieżący nadzór infrastruktury IT.
Udział w pracach Zespołu Zjazdowego.
Udział w pracach zespołu kryzysowego, do którego zadań należy minimalizowanie wpływu
epidemii na funkcjonowanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

