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Bydgoszcz, 11 czerwca 2020 roku 

 

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego 

w okresie od 1 lipca 2019 roku do 11 czerwca 2020 roku 

 

W tym czasie miały miejsce następujące posiedzenia ZG PTI i PZG PTI z moim udziałem:  

o PZG: 2019-11-23, 2020-01-24, dalej tylko zdalne: 2020-03-21, 2020-05-23  

o ZG: 2019-09-13,14; 2019-10-23, 2019-12-14,  2020-02-29 (zdalnie); i posiedzenie tylko 
zdalne 2020-04-25 

 

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 we-

ryfikowałem 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 wy-

syłania 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 informa-

cje z ZG. 

https://lista.pti.org.pl/
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Jako generalny administrator użytkowy serwisu Sympa zarządzałem wszystkimi listami dysku-

syjnymi PTI – razem 40 list, ponadto byłem użytkowym zarządzającym dedykowanym następu-

jących list:  

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

W danym okresie wprowadziłem dwie aktualizacje opisu ogólnego list dyskusyjnych PTI – obec-

nie wersja 13 (https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka) oraz dwie aktualizacje przewodnika za-

kładania list dyskusyjnych PTI, w otwartym dostępie w repozytorium listy Elka, obecnie wersja 

2’8. Wspierałem też zakładanie list dyskusyjnych, np. dla wydzielonego oddziału białostoc-

kiego. 

Związane z funkcjonowaniem list dyskusyjnych PTI było zbadanie pod koniec roku 2019 zna-

nego i zgłaszanego od ok. dwóch lat problemu z nieotrzymywaniem wiadomości z list przez jej 

subskrybentów zapisanymi na listy z adresami mejlowymi w domenach @GMail.com (lub zwią-

zanych z usługą chmurową GSuite), @WP.pl, @o2.pl, @tlen.pl, czy też związanych z usługą 

chmurową MS Office 365. Dotyczyło to też podobnego problemu dla adresów związanych z 

miejscem pracy i stosowaną polityka antyspamową, dla np. dla Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku (UMB). Wyjaśnienie tego zjawiska w przypadku usług oferowanych przez korpo-

racje globalne oczywiście nie miało sensu, natomiast było możliwe w przypadku polskich 

uczelni oraz, po początkowych trudnościach z powodu zasłaniania się ochroną danych osobo-

wych, w przypadku WP.pl. Z WP.pl (a konkretnie jej BOK) prowadziłem przez ponad pół roku 

korespondencję, wynik której, też na podstawie informacji z UMB, wskazuje na konieczność 

wdrożenia dla list mechanizmów SPF i/lub DKIM. 

Ponadto ze względu na potrzeby organizacyjne prac ZG, m.in. dla poruszania spraw dedykowa-

nych przez pewien czas tylko dla członków ZG, oraz do przeprowadzania głosowań, na polece-

nie prezesa PTI, założyłem listę dyskusyjną członkowie-zg@lista.pti.org.pl.  

Na potrzeby prac zespołu organizacyjnego XIII Zjazdu PTI założyłem dedykowana listę dysku-

syjną zo13z@lista.pti.org.pl . 

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): 701  / 61 

• el-zg-uipse (ZG PTI wąska): 665 / 61 

• el-pzg (PZG PTI): 121 / 31 

• członkowie-zg (tylko ZG PTI): 176 /    47 (funkcjonuje od 6 marca 2020 r.) 

• klio (sekcji historycznej):  690 / 30 

• st (sekcji terminologicznej – nie znajduje się w serwisie Sympa PTI): 98 / 1 

• zo13z (ZO XIII Zjazdu):  350 / 125 

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 po-

niżej.  

 

https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
mailto:członkowie-zg@lista.pti.org.pl
mailto:zo13z@lista.pti.org.pl
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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 – administrato-

rem i biurokratą).  

Dotyczyło to w okresie sprawozdawczym wiki: 

o https://XIII-Zjazd.pti.org.pl – materiały strategii na XIII Zjazdu PTI (przygotowania), która 
następnie została przemianowana na https://XIII-Zjazd-wiki.pti.org.pl w związku z przeka-
zaniem adresu url https://XIII-Zjazd.pti.org.pl dla witryny utworzonej przez Grzegorza Szy-
jewskiego. 

 

W podziale na poszczególne miesiące okresu sprawozdawczego moja aktywność jako członka ZG PTI 

była następująca: 

o lipiec 2019 r. 

• przesłuchanie jako członka ZG PTI przez sąd w Lublinie ws. założonej przez fundację 

ECCC przeciwko członkowi ZG PTI Grzegorzowi Szyjewskiemu, 

• przygotowania spotkania strategicznego w Białystoku, 

• udział w przygotowaniach do spotkania ws. wydzielenia oddziału w Białymstoku; 

o sierpień 2019 r. 

• spotkanie w BZG ws. wydzielenia oddziału w Białymstoku; 

o wrzesień 2019 r. 

• udział w konferencji KKIO’2019 w Białymstoku, 

• przeprowadzenie narady strategicznej w Białymstoku; 

o grudzień 2019 r. 

• przygotowanie uchwały zjazdowej 

• przygotowanie koncepcji i uchwał ustanowienia nowego obszaru aktywności go-

spodarczej PTI – cyberbezpieczeństwa; 

o styczeń 2020 r. 

• udział (również ciągły w następnych miesiącach) w pracach zespołu ds. cyberbez-

pieczeństwa i Komisji ZG PTI ds. Kwalifikacji Cybezpezpieczeństwa, opracowanie 

regulaminu komisji; 

o luty 2020 r. 

• przygotowanie zestawienia zjazdowego liczby delegatów; 

o marzec, kwiecień, maj 2020 r. 

• rozpoznanie, konsultacje i przygotowanie funkcjonowania PTI, w tym zjazdu, na 

warunki epidemii COVID-19, 

• udział w spotkaniach (zdalnych) powołanego przez prezesa PTI zespołu kryzyso-

wego COVID-19, 

• przygotowanie przeorganizowania procesu zjazdowego wz. z opinią GKR z 20 

kwietnia 2020 r., 

https://xiii-zjazd.pti.org.pl/
https://xiii-zjazd-wiki.pti.org.pl/
https://xiii-zjazd.pti.org.pl/
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• udział w wyjaśnieniu sprawy opinii IR PTI z 13 marca 2020 r. dotyczącego projektu 

rozporządzenia MCyfr. ws. zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub 

usług (nr w wykazie prac Rady Ministrów - 147), 

• udział w procesie rekrutacji na docelowe stanowisko kierującego całościowo ob-

szarem certyfikacji kwalifikacji informatycznych w PTI, 

• prowadzenie (na zlecenie prezesa PTI) zdalnego posiedzenia ZG 25 kwietnia 2020 

r., 

• przygotowanie i wdrożenie nowej uchwały zjazdowej, 

• rozpoczęcie prac poszerzonego zespołu organizacyjnego XIII zjazdu, intensywne 

(cały maj) przygotowania i monitorowanie procesu wyborczego w oddziałach, 

• prace związane z prawidłowym ze strony ZG PTI opracowaniem sprawozdania fi-

nansowego za rok 2019 do złożenia do KRS, w tym składanie podpisów elektro-

nicznych i podpisów profilem zaufanym; 

• czerwiec 2020 r. 

• kontynuowanie prac zespołu organizacyjnego XIII zjazdu, przygotowanie propozy-

cji uregulowań dla zjazdu zdalnego, rozpoznanie i konsultacje z GKR oraz nadzorem 

w UMSt. W-wy ws. braku ex post tajności głosowań na WZCO Dolnośląskiego, uzy-

skanie opinii GKR w tej sprawie, 

• przystąpienie do założenia listy dyskusyjnej delegatów XIII Zjazdu PTI   

zjazd2020@lista.pti.org.pl . 

 

 

mailto:zjazd2020@lista.pti.org.pl

