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Komunikat Zespołu Organizacyjnego XIII Zjazdu PTI nr 02 

z 28 maja 2020 r. 

 

1. W ślad za komunikatem #01 informuję, że wszystkie oficjalne dokumenty doty-
czące organizacji XIII Zjazdu PTI są udostępnianie niezwłoczne po ich właściwej 
akceptacji na witrynie www zjazdu https://xiii-zjazd.pti.org.pl. 

 
2. W szczególności udostępnione operatywnie dokumenty zalecane dla WZCO oraz 

instrukcje są odpowiednio jako oficjalne dostępnie na poniższych stronach: 

 https://xiii-zjazd.pti.org.pl/#download – wzory dokumentów normatywnych, 

 https://xiii-zjazd.pti.org.pl/#narzedzia – instrukcje. 
Wzory dokumentów normatywnych mogą być przez oddziały modyfikowane, pod 
warunkiem że nie naruszy to statutu PTI.  

 

3. Zgodnie z ustaleniem ze spotkania prezydium ZG PTI z 23 maja br. i uzgodnieniach 
zespołu organizacyjnego następujące osoby, zatrudnione w BZG PTI, są wyzna-
czone do wsparcia technicznego związanego z przeprowadzeniem WZCO: 

 Marek Ostrowski – tel. 781 004 006, mejl marek.ostrowski@pti.org.pl  
Wsparcie przy korzystaniu  z programu Cisco Webex Events w przypadku pro-
blemów z połączeniem do spotkania, czy też z problemów audio/wideo.  

 Dominika Sachowicz-Wołek –  tel. 501 074 288, mejl dominika.sachowicz@pti.org.pl  

Wsparcie w zakresie głosowań w systemie Sorga, pomoc w utworzeniu an-
kiety na podstawie instrukcji. oraz m.in. resetowanie hasła dostępu użytkow-
nika.  

 Adam Wieczorek – tel. 694 606 958,  mejl adam.wieczorek@ecdl.pl 
Wsparcie przy korzystaniu  z programu Cisco Webex Events, dodatkowo 
sprawy RODO.  

 Tomasz Szatkowski – zakres i kontakty podane w komunikacie #01. 
 

4. Ponownie proszę, aby w oddziałach, które do tej pory tego nie wykonały, pilne 
wyznaczyć co najmniej dwie osoby dedykowane do obsługi platformy Cisco Webex 
Events, z przekazaniem mejlowych kontaktów do nich do mnie, z kopią do kol. 
Tomasza Szatkowskiego.  

 
Przewodniczący ZO XIII Zjazdu PTI 

Wiceprezes PTI 
 
 
 

Janusz Dorożyński 
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