
Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI (19 grudnia 2020 r.) 

Informacja Prezesa PTI o sprawach bieżących, kwestia wysokości 

składek członkowskich w 2021 r, sprawy okołobudżetowe i ustalenia 
zespołu ds. wyróżnień i odznak – to główne tematy grudniowego 

posiedzenia ZG PTI.  

Sprawy bieżące 

Konferencja Edumixer – organizowana przez obie Sektorowe Rady ds. 
Kompetencji, afiliowane przy PTI – zyskała dobre opinie. Odbyły się posiedzenia 

obu rad. Kontynuowane są rozmowy z kierownictwem NASK na temat dalszej 
współpracy. Prezes Wiesław Paluszyński spotkał się z sekretarzem stanu w KPRM 
– Markiem Zagórskim. Rozmowa dotyczyła struktury organizacyjnej byłego MC i 

dalszej współpracy PTI z KPRM.  

W Biurze ZG PTI zatrudniono nową osobę do obsługi recepcji i wsparcia 
organizacyjnego oddziałów. Od nowego roku przybędzie nowy pracownik - 

Renata Malewska będzie odpowiedzialna za marketing i promocję. Wesprze także 
redaktor naczelną Biuletynu PTI w kontaktach z oddziałami. Anna Kniaź 

poprowadzi Biuletyn także w 2021 r.  

Składki członkowskie 

Wysokości składek od kilku lat nie zmieniano. Składka pełna wynosiła dotychczas 
80 zł, a ulgowa – dla studentów i emerytów – 20 zł. Przy wnoszeniu składki 

ulgowej należało złożyć oświadczenie.  

Minimalna składka członka wspierającego wynosiła 2000 zł (netto).  

Ze względu na różne opinie ustalono, że wysokość składek na 2021 r. pozostanie 
bez zmian i podjęto stosowną Uchwałę ZG. Ustalono także, że kwestie składek na 
kolejne lata należy skonsultować z oddziałami. Zajmie się tym kol. Wojciech 

Kiedrowski. Podjęto także decyzję, że składki członków wspierających których do 
takiego działania nakłonią Oddziały, będą stanowiły wpływy Oddziałów,  a 

uchwałę w tej sprawie ZG podejmie na kolejnym posiedzeniu.  

Wkrótce będzie możliwe opłacanie składek za pośrednictwem systemu SORGA.   

Sprawy okołobudżetowe 

Członkowie ZG ponoszą odpowiedzialność za finanse PTI i dlatego należy 
dochować należytej staranności w tym obszarze. Niezbędne jest przestrzeganie 

procedur finansowych, w szczególności prawidłowe kwalifikowanie kosztów do 

wydatków statutowych. Dlatego ZG jednomyślnie podjął uchwałę, dotyczącą 
zmian w regulaminie wewnętrznym ZASADY BUDŻETOWANIA i wprowadzającą 
zakaz wydatkowania jakichkolwiek środków na cele, które nie są 

określone jednoznacznym tytułem w przyjętym uchwałą ZG budżecie w 
danym roku obrachunkowym. Wydatkowanie środków z pozycji 

REZERWA, jeśli taka jest utworzona, lub w ramach posiadanych wolnych, 
niemających przeznaczenia określonego w budżecie, środków 



znajdujących się rachunku wymaga każdorazowej akceptacji Skarbnika 

PTI, z uwzględnieniem zasad współdziałania z innymi osobami w 
przypadku przekroczenia określonych limitów wskazanych w odrębnych 

regulacjach PTI. 

Dla skarbników oddziałów zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie 
planowania i tworzenia preliminarzy. 

Na następnym posiedzeniu planowane jest przyjęcie prowizorium budżetowego.  

Na posiedzeniu ZG podjęto również uchwałę w sprawie zmiany w załączniku do 

Regulaminu Wynagradzania. 

Informacja zespołu ds. wyróżnień i odznak 

Zespół działa w składzie: Wojciech Kiedrowski, Marek Bolanowski i Mariusz 
Tomaka. Sprawy wyróżnień i odznak wymagały pilnego przeglądu, bo w 2021 r. 

będzie wiele okazji do ich wręczania (40-lecie PTI, Światowe Dni Społeczeństwa 
Informacyjnego, Nadzwyczajny Zjazd PTI). Zespół opowiedział się za zasadą 
nieposzerzania katalogu wyróżnień – nie będzie medali na 40-lecie. Do 

dyspozycji są trzy odznaki za zasługi dla Towarzystwa: brązowa, srebrna i złota 
oraz najwyższe wyróżnienie – Członkostwo Honorowe, przyznawane po 

wyczerpaniu odznak.  

Oddziały przedstawiają swoich kandydatów do odznak wraz z uzasadnieniem, ZG 
podejmuje decyzję po ocenie wniosków, ma także prawo przedstawiać swoich 

kandydatów. 

Kandydatów na Członków Honorowych opiniować ma Kapituła, składająca się po 
połowie: z dotychczasowych Członków Honorowych i z prezesów oddziałów. 
Kapituła wydaje opinię, którą ZG bierze pod uwagę przy głosowaniu. 

Dla Członków założycieli Towarzystwa, którzy już są Członkami Honorowymi 

zostaną przygotowane dyplomy z okazji 40-lecia PTI. Oddziały zostaną 
zaproszone do wnioskowania o odznaczenia państwowe dla szczególnie 

zasłużonych członków PTI, po stronie oddziałów będzie także weryfikacja 
gotowości do przyjęcia takiego odznaczenia. 

Wolne wnioski 

Kol. Tomasz Klasa zwrócił się do kol. Mariana Bubaka z podziękowaniem za 

wysiłki na rzecz rozwoju systemu SORGA. ZG na następnym posiedzeniu planuje 
zająć się stanem SORGI, rozwojem usług i instrukcjami posługiwania się tym 
systemem. 
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