
Regulamin
Sekcji Bezpieczeństwa Informacji 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Sekcja  prowadzi  działalność  w  oparciu  o  statut  Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego  oraz  niniejszy 
Regulamin.

§ 2

Sekcja nosi nazwę "Sekcja Bezpieczeństwa Informacji" (w dalszej części regulaminu „Sekcja BI”).

§ 3

Sekcja BI może współpracować z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania, 
w zakresie uzgodnionym z Zarządem Głównym PTI.

II. Cele i środki działania.

 § 4

Celami działania Sekcji BI są:
a) wymiana  doświadczeń  i  informacji  sprzyjających  zapewnieniu  szeroko  pojętego  bezpieczeństwa 

informacji w systemach informacyjnych oraz organizacjach, których rozwój zależy od nowoczesnych 
technik przetwarzania informacji,

b) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz nauka i edukacja.

§ 5

Powyższe cele Sekcja BI realizuje przez:
a) promowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie BI,
b) organizowanie konferencji tematycznych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
c) organizowanie  odczytów,  szkoleń,  stażów  z  zakresu  projektowania  systemów  zarządzania 

bezpieczeństwem informacji,
d) stworzenie i utrzymywanie platformy informatycznej, przeznaczonej dla członków Sekcji BI, służącej 

prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń z zakresu BI,
e) ułatwianie współpracy użytkowników z firmami oferującymi rozwiązania z zakresu BI,
f) opracowywanie  opinii  i  stanowisk  w  zakresie   bezpieczeństwa  informacji  zgodnie  z  zasadami 

obowiązującymi z PTI.
f) zachęcanie  członków  sekcji  do  promocji  usług  Izby  Rzeczoznawców  PTI  obejmujących 

opracowywanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa informacji,
g) opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla szkoleń z zakresu BI,
h) opracowanie systemu certyfikacji szkoleń z zakresu BI, gwarantujących poziom wiedzy oraz jakość 

kształcenia.

§ 6

Sekcja BI bierze aktywny udział w innych działaniach Towarzystwa zmierzających do osiągania statutowych 
celów PTI.
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III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 § 7

1.Członkami Sekcji mogą być:
• osoby prawne - członkowie wspierający PTI, czyli przedsiębiorstwa i inne instytucje zainteresowane 

zagadnieniami BI,
• osoby  fizyczne  -  członkowie  zwyczajni  PTI  i  inne  osoby  zainteresowane  zakresem działalności 

sekcji.
2. Przyjęcie  na  członka  Sekcji  BI  odbywa  się  po  zgłoszeniu  zainteresowania  pracami  w  sekcji 

i zarejestrowaniu na witrynie internetowej Sekcji.
3. Inne sprawy związane z członkostwem w Sekcji reguluje statut PTI.

IV. Organizacja pracy i władze Sekcji BI.

 § 8

1. Pracą Sekcji BI kieruje jego Zarząd, w skład którego wchodzą:
• przewodniczący,
• wiceprzewodniczący,
• sekretarz,
• członkowie zarządu.

2. Liczebność Zarządu nie może być mniejsza niż dwie osoby.

§ 9

1. Kadencja zarządu trwa trzy lata. W przypadku rezygnacji osoby ze składu zarządu w trakcie kadencji, 
zarząd  może  zorganizować  wybór  uzupełniający,  przeprowadzany  na  tych  samych  zasadach,  jak 
w przypadku wyboru Zarządu.

2. Zarząd Sekcji BI jest wybierany zwykłą większością głosów na ogólnym zebraniu członków Sekcji BI, przy 
udziale co najmniej  połowy ogólnej  liczby członków. Dopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów za 
pomocą środków elektronicznych.

§ 10

1. konstytuowanie  się  zarządu  następuje  na  pierwszym  posiedzeniu,  bezpośrednio  po  wyborach. 
Przewodniczącym Sekcji BI zostaje osoba, która w wyborach uzyskała największą liczbę głosów.

2. Przewodniczący  Sekcji  BI  rekomenduje  Zarządowi  osobę  na  stanowisko  Wiceprzewodniczącego. 
Decyzja w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego zapada zwykłą większością głosów.

3. Zmiana funkcji członków zarządu w trakcie trwania kadencji może nastąpić na posiedzeniu zarządu, przy 
obecności  co najmniej  połowy składu zarządu i w obecności  przedstawiciela Zarządu Głównego PTI. 
Decyzje w tej sprawie zapadają zwykłą większością głosów.

§ 11

Posiedzenia zarządu Sekcji BI są zwoływane w miarę potrzeby i mogą być prowadzone także za pomocą 
elektronicznych środków łączności.

§ 12

Zebrania ogólne Sekcji BI są zwoływane przez jego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczący nie rzadziej 
niż raz do roku, przy czym dopuszczalne jest zebranie ogólne prowadzone w postaci telekonferencji lub innej 
wykorzystującej elektroniczne środki łączności.

§ 13

Postanowienia  na  zebraniach  ogólnych  członków  Sekcji  BI  i  posiedzeniach  zarządu  zapadają  zwykłą 
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większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy liczby  członków.  W razie  równej  liczby  głosów 
decyduje, odpowiednio, głos przewodniczącego zebrania lub Przewodniczącego.

§ 14

W ramach Sekcji BI mogą działać zespoły problemowe powoływane przez jego Zarząd.

§ 15

Obsługę administracyjną działalności Sekcji BI prowadzi jego Sekretarz.

§ 16

Koszty  działalności  Sekcji  są  pokrywane  przez  Polskie  Towarzystwo  Informatyczne  w  ramach 
zatwierdzonego przez Zarząd Główny budżetu PTI.

§ 17

Zarząd Sekcji BI obowiązany jest przedkładać Zarządowi Głównemu PTI roczne sprawozdania z działalności 
oraz plany pracy na rok następny, wraz z preliminarzem wydatków.

V. Postanowienia końcowe.

 § 18

Regulamin Sekcji BI oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTI, 
po uprzednim ich przyjęciu przez co najmniej połowę członków ogólnej liczby członków Sekcji BI.
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