Bydgoszcz, 15 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego
w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2019 roku (1. półrocze)

W tym czasie miały miejsce następujące posiedzenia ZG PTI i PZG PTI z moim udziałem:
o PZG: 2019-01-26, 2019-03-23, 2019-06-29
o ZG: 2019-02-24, 2019-04-27 (zdalnie), 2019-05-25
Działalność moja w tym okresie była związana z kilkoma obszarami określonymi przez uchwałę nr
006/XIII/17, tj.:
o zakres podstawowy (wynikający ze strategii PTI 2015-2020):
• nadzór nad kierunkiem:
K-I „Wspólnota – członkowie, sympatycy, współpraca”
K-III „Zawód – specjaliści i kompetencje”
K-V „Usługi – niezależne ekspertyzy i doradztwo”
• integracja ponadregionalna członków PTI
• popularyzacja członkostwa PTI
• inicjowanie działań rozwojowych
• udział PTI w projektach szczebla państwowego i regionalnego
o ponadto:
• 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)
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 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 niezapisanych na daną listę.
Byłem też aktywny na liście członkowskiej Elka jako subskrybent i osoba przekazująca informacje z ZG.
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Jako generalny administrator użytkowy serwisu Sympa zarządzałem wszystkimi listami dyskusyjnymi PTI – razem 40 list, ponadto byłem użytkowym zarządzającym dedykowanym następujących list:
o Elka, el-pzg, el-zg, el-zg-uipse, klio.
W danym okresie wprowadziłem jedną aktualizację opisu ogólnego list dyskusyjnych PTI
(https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka).
Aktywności jako subskrybent (w razie potrzeby, zwłaszcza na listę Elka jako wiceprezes PTI) na
listach PTI w okresie sprawozdawczym – razem mejli / moich:
•
•
•
•
•
•

Elka (członkowska):
343 / 15
el-zg (ZG PTI szeroka):
376 / 14
el-zg-uipse (ZG PTI wąska):
639 / 77
el-pzg (PZG PTI):
7/ 2
klio (sekcji historycznej):
314 / 6
st (sekcji terminologicznej – nie znajduje się w serwisie Sympa PTI): 132 / 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
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:
o https://XIII-Zjazd.pti.org.pl – materiały strategii na XIII Zjazdu PTI (przygotowania).

W podziale na poszczególne miesiące okresu sprawozdawczego moja aktywność jako członka ZG PTI
była następująca:
o styczeń 2019 r.
• udział w pracach zespołu ds. infrastruktury IT PTI (w składzie: M. Bolanowski,
przew.; Janusz Żmudziński; Janusz Dorożyński), dwa spotkania zdalne;
• prace dotyczące zlecenia audytu infrastruktury IT PTI – opracowanie wymagań, negocjacje umowy, nadzór nad realizacją;
• udział w odrębnej dyskusji nt. uwag dra A. Targowskiego nt. książki i artykułu w
biuletynie autorska kol. dra M. Hołyńskiego;
• rozpoczęcie gromadzenia sprawozdań członków ZG zgodnie z uchwała zjazdową;
o luty 2019 r.
• udział w przygotowania do rekrutacji administratora IT (prace zespołu ds. infrastruktury IT PT);
• prace zespołu ds. infrastruktury IT PTI – spotkanie zdalne;
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•

•
•

przeprowadzenie uchwały dotyczącej decyzji ws. dzieł, dla których PTI posiada wyłączne majątkowe prawa autorskie, i które popularyzują PTI, co umożliwia udzielanie zezwoleń na licencje CC-BY-SA 4.0, wymaganą na Commons (przedsięwzięcia
Wikimedia, w tym Wikipedia);
rozpoczęcie przygotowań do kolejnego zjazdu PTI, w tym opracowanie nowej strategii na lata 2020-2025;
weryfikowanie stanu działań dotyczących systemu EOD (elliteq);

o marzec 2019 r.
• testowanie nowej strony www PTI; propozycje ws. odsyłaczy do nowej witryny PTI,
np. z Wikipedii – aby możliwy był dostęp do treści wskazywanych na witrynie poprzedniej;
• monitorowanie ciągłe, we współpracy z zespołem ds. infrastruktury IT, sytuacji
awarii krytycznej naszej infrastruktury IT w kolokacji Atman-2;
• udział w odrębnej dyskusji nt. objęcia patronatem konkursu Seeds for the Future
(Huawei);
o kwiecień 2019 r.
• wypełnienie ankiety na potrzeby audytu IT PTI;
• udział w ustaleniu listę celów dla systemu SORGA (mejl T. Klasy z 25.IV)
• udział w bezpośrednich (BZG) rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na administratora IT;
• weryfikacja i aktualizacja zakresu obowiązków administratora IT;
o maj 2019 r.
• prace nad przygotowaniem spotkania spotkanie strategicznego w Białymstoku 1315 września br., przekazanie szczegółów prezesom oddziałów i przewodniczącym
sekcji;
• udział w dyskusji nt. Konstytucja dla nauki 2.0 a polskie konferencje informatyczne
(organizacja CORE) w kontekście przyszłości konferencji FedDSIS;
• rozpoczęcie we współpracy z DG i gł. księgową prac nad nową formułą podpisywania cyfrowego sprawozdania finansowego PTI (do KRS) i składania zeznania rocznego (do US);
• udział w rozmowach ze przedstawicielami środowiska białostockiego ws. zapowiadanego wniosku o podział oddziału podlaskiego; konsultacje w tej sprawie z nadzorem (UM St. Warszawy);
o czerwiec 2019 r.
• kontynuowanie rozmów ws. podziału Oddziału Podlaskiego;
• udział w ustaleniach zakupu nowej infrastruktury serwerowej;
• przygotowania do instalacji wiki XIII Zjazdu;
• prace zespołu ds. infrastruktury IT PTI – spotkanie w BZG w sprawie scenariusza
rozwoju infrastruktury IT.
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