
 

ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa 
tel.: + 48 22 838 47 05 | fax: + 48 22 636 89 87 
e-mail: rada.telekomunikacja@pti.org.pl  
www.radasektorowa.pl 

Syntetyczne Sprawozdanie Pisemne 

(szczegółowe sprawozdanie sporządzono w formie nagrania) 

TRZECIEGO POSIEDZENIA 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo 

17 grudnia 2020, godzina 15.00-18.00 

(Forma: Wideokonferencja na platformie komunikacyjnej MS TEAMS PTI) 

I. Agenda Posiedzenia: 

1. Otwarcie Posiedzenia; 

2. Podstawowa informacja o statusie projektu i realizacji zadań Rady; 

3. Informacja o prowadzonych analizach i badaniach Rady; 

4. Informacja o prowadzonych działaniach informacyjnych Rady; 

5. Informacja sprawozdawcza o działaniach poszczególnych Komitetów Rady; 

6. Wytyczne do sprawozdawczości Komitetów; 

7. Wytyczne do planowania prac Komitetów na rok 2021; 

8. Sprawy różne; 

9. Wystąpienia okolicznościowe. 

 
II. Przebieg, konkluzje i decyzje Rady 

Ad. 1. Posiedzenie otworzył i poprowadził Wiesław Paluszyński, Przewodniczący Rady, Prezes PTI. Przewodniczący 

przedstawił cel i zaplanowaną agendę posiedzenia, która została przyjęta bez uwag.  

Ad. 2. Paweł Oracz, Animator Rady, przedstawił syntetyczną informację o statusie projektu i realizacji zadań Rady,  

w tym w zakresie: wdrażanej Rekomendacji Nadzwyczajnej Rady; uchwalonej Rekomendacji Zwyczajnej Rady; 

przeprowadzonych wydarzeń Rady w formie konferencji i warsztatów; współpracy partnerskiej Rady z podmiotami 

publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju kompetencji branży; wykonanych wskaźników projektu; nowych ekspertów 

przyjętych do struktur Komitetów Rady. 

Ad. 3. Ekspert Rady ds. badania rynku wz. potrzeb kompetencyjnych branży, podsumował całe spektrum działań 

analitycznych i badawczych Rady oraz przedstawił i omówił wyniki wykonanych badań w obszarze potrzeb 

kompetencyjnych branży. 

Ad. 4. Ekspert Rady ds. działań informacyjnych podsumował całokształt działań informacyjnych, w tym w zakresie 

opublikowanych materiałów informacyjnych Rady. 

Ad. 5.  Poszczególne Komitety Rady przedstawiły, w formie prezentacji, informację w zakresie: wykonywanych zadań 

Komitetów, ujętych w planie działania na rok 2020; wstępnych planów działania na rok 2021; ogólnych wniosków  
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nt. dotychczasowej działalności. Ustalono, że szczegółowe sprawozdania a także szczegółowe plany pracy zostaną 

sporządzone przez Komitety w terminie do dnia 15 stycznia 2021r. 

Ad. 6.  W celu ujednolicenia formy sprawozdania rocznego Komitety opracują informację sprawozdawczą w formie 

jednolitego formularza dla wszystkich Komitetów zawierającego następujące obszary: Opis wykonanych prac; 

Charakterystyka uzyskanych efektów; Osoby realizujące zadania; Ewentualna planowana kontynuacja zadań.  

Sprawozdania zostaną przedłożone do Prezydium Rady w terminie do dnia 15 stycznia 2021r. 

Ad. 7. W celu ujednolicenia formy planu rocznego na rok 2021 Komitety opracują informację planistyczną w formie 

jednolitego formularza dla wszystkich Komitetów zawierającego następujące obszary: Opis planowanej inicjatywy; 

Przybliżony okres realizacji; Przybliżone planowane nakłady;  Spodziewane efekty. Plany zostaną przedłożone  

do Prezydium Rady w terminie do dnia 15 stycznia 2021r. 

Ad. 8. Nie zgłoszono innych spraw do omówienia na posiedzeniu.  

Ad. 9. Z uwagi na czas prowadzonego posiedzenia Członkowie Rady i inni uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemne 

życzenia Świąteczne i Noworoczne. 

 
III. Zakończenie Posiedzenia 

Po wyczerpaniu agendy, Przewodniczący Rady, Wiesław Paluszyński zamknął Posiedzenie.  
 
 
Załączniki: 

1. Nagranie posiedzenia – sprawozdanie szczegółowe 
2. Agenda Posiedzenia 
3. Prezentacje: 

 Prezydium Rady i Animatora Rady 

 Poszczególnych Komitetów Rady 

 Eksperta Rady ds. badania rynku wz. potrzeb kompetencyjnych branży 

 Eksperta Rady ds. działań informacyjnych  
4. Lista Obecności 
5. Ankieta oceny spotkania 

 


