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WSTĘP 

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce 
mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informa-
tycznego. Publiczne debaty, specjalistyczne konferencje, imprezy popularyzacyj-
no-edukacyjne oraz spotkania nieformalne wzajemnie się tu przeplatają i uzupeł-
niają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. W zaplanowanych wydarzeniach 
uczestniczą zarówno osoby spoza branży, jak i informatycy, naukowcy, przedsta-
wiciele biznesu, a także reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji pań-
stwowej.  

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony 27 marca 
2006 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w miejsce obchodzonego 
wcześniej 17 maja Światowego Dnia Telekomunikacji. Łącząc dawne określenie 
święta obchodzonego w tym terminie z nową nazwą przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Tele-
communication Union, ITU), postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy 
Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Obie nazwy – 
ŚDSI i ŚDTiSI – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie, stosownie do 
okoliczności i aktualnej tematyki. 

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny hasło ob-
chodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2019 roku brzmi: 

"Bridging the standardization gap”, co można przetłumaczyć jako: 

„Niwelowanie luki standaryzacyjnej”* 

Podobnie jak w latach ubiegłych, przeważająca większość imprez składających 
się na tegoroczne obchody ŚDSI w Polsce jest otwarta dla wszystkich, któ-
rym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnic-
twa w imprezach, jak i ich realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fi-
zyczne, jak również rozmaite instytucje oraz stowarzyszenia. Zakres i rodzaj za-
angażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach progra-
mowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe i sponsorskie, po organizo-
wanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar 
ŚDSI.  

Warto podkreślić, że wzorem lat ubiegłych obchody będą miały formułę międzyna-
rodową – dzięki współpracy z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacji, Pol-
skim Komitetem ds. UNESCO, Fundacją ECDL i CEPIS. 

                                            
* Chodzi o promowane przez ITU standardy łączenia się z Internetem, przesyłu 
wideo na smartfony i odbioru radia w samochodzie. 
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1. PATRONATY HONOROWE 

Uzyskaliśmy następujące patronaty honorowe i instytucjonalne: 

 

Ministerstwa Cyfryzacji 

 

Sekretarza Generalnego 

International Telecommunication Union 

Houlin Zhao 

 

Polskiego Komitetu ds. UNESCO 

 

Komitetu Informatyki 

Polskiej Akademii Nauk 
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2. KOMITET HONOROWY  

Do udziału w Komitecie Honorowym zaproszenia przyjęły następujące osoby:  

 Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT 

 Roman Słowiński – Przewodniczący KI PAN   

 Andrzej Dulka – Prezes PIIT 

 Włodzimierz Marciński – Prezes PTI 
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3. ORGANIZACJE PARTNERSKIE   

 Naczelna Organizacja Techniczna  

 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji   

 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki  i Telekomunikacji  

 Polska Izba Komunikacji Elektronicznej  

 Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji  

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

 Fundacja Rozwoju Informatyki 

 Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce  
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4. PATRONATY MEDIALNE 

Otrzymaliśmy następujące patronaty medialne: 

 

portale internetowe: 

 IT w Administracji* 

 TiK w Edukacji* 
 

prasa:  

 Computer Reseller News – nad Konferencją "Bezpieczna przyszłość cyfro-
wego świata" 

 IT w Administracji* 

 TiK w Edukacji* 

 Przegląd Techniczny* 
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5. KOMITET ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWY  ŚDSI 2019 

 Marek Hołyński – Przewodniczący Komitetu, Wiceprezes PTI 

 Włodzimierz Marciński – Prezes PTI 

 Krystyna Pełka-Kamińska – Dyrektor Generalna - PTI 

 Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL,  PTI 
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6. AGENDA OBCHODÓW CENTRALNYCH  

W edycji 2019 r. planujemy następujące obchody centralne: 

 

Wydarzenia 
ŚDSI Termin Miejsce Prowadzący pro-

jekt Patronaty 

Impreza informacyjna 

„Dni Otwarte ECDL”  
 

18 - 24 
marca 

 

cały kraj 

 

PTI 

Jacek Pulwarski 
 

Debata publiczna 
„Hejt Speech w Inter-

necie” 
17 kwietnia 

Wydział Matematyki i 
Nauk Informacyjnych  

Politechniki War-
szawskiej 

Oddział Mazowiecki 
PTI, ICANN 

Marcin Paprzycki 
 

Konferencja "Bez-
pieczna przyszłość 
cyfrowego świata" 

16 maja 
2019 r. 

Klub Bankowca 
ul.Smolna 6  

Warszawa 

PTI 

Janusz Żmudziński 

 

 

Wielka Gala  
Dnia Społeczeństwa 

Informacyjnego* 

16 maja 
2019 r. 

Klub Bankowca,  
ul. Smolna 6 

Warszawa 

PTI  

Krystyna  
Pełka-Kamińska 

 

Seminarium „Model 
edukacji medialnej, 

informacyjnej i cyfro-
wej” 

23 maja 
2019 r. 

Polski Komitet do 
spraw UNESCO, 

Warszawa, PKiN, Pl. 
Defilad 1 

UNESCO 

Tomasz Komorow-
ski 

 

Światowy Dzień Tele-
komunikacji 

i społeczeństwa In-
formacyjnego 

Podkarpacie 2019 

30 maja 

2019 r. 

Hotel METROPOLI-
TAN 

Rzeszów  

 

Oddział Podkar-
packi PTI, SEP 

Oddział Rzeszow-
ski Wydział Elektro-
techniki i  Informa-

tyki PRz 

 

XVI Konferencja „In-
formatyka w Edukacji" 

25 - 27 
czerwca 

2019 r. 

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

PTI  

Anna Beata Kwiat-
kowska 
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7. IMPREZY CENTRALNE 

7.1 Impreza informacyjna „Dni Otwarte ECDL” 

Termin: marzec 2019 r. 

Miejsce: centra egzaminacyjne w całym kraju 

Organizatorzy: PTI 

Kierownik projektu: Jacek Pulwarski, OK ECDL 

 
 

W dniach 18-24 marca 2019 odbyły się kolejne Dni Otwarte ECDL w Polsce, 
w ramach obchodów Światowego Dni Społeczeństwa Informacyjnego.  

Dni Otwarte ECDL  to cykliczna akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach 
Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce, mająca na 
celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami 
informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL. 

W tym czasie, w zgłoszonych przez siebie placówkach, 18 Centrów Egzaminacyj-
nych ECDL w zorganizowało:  

 spotkania informacyjne prezentujące cele i zasady zdobywania certyfikatów 
ECDL, 

 warsztaty, przygotowujące do certyfikacji  ECDL,  
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 konkursy, quizy, łamigłówki, w których głównymi nagrodami były gadżety 
i vouchery na egzaminy ECDL.  

Wydarzenie odbyło się w tym roku 62 miejscach w Polsce.  Lista placówek, 
w których odbyły się Dni Otwarte ECDL jest dostępna na stronie 
https://ecdl.pl/lista-aktualnosci/dni-otwarte-ecdl-2019/ 

 

7.2 Debata „Hejt Speech w Internecie” 

Termin: 17 kwietnia 2019 r.  
Miejsce: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  

Politechniki Warszawskiej 

Organizatorzy: Oddział Mazowiecki PTI, ICANN 

Nagrania: https://youtu.be/-e5MA_N0xck, https://youtu.be/QtNVzzi6slQ, 
https://youtu.be/sCnUTsVEmdY   
Kierownik projektu: Marcin Paprzycki 
 
Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem – w auli gmachu wydziału Ma-
tematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej stawiło się blisko 50 
osób. Na sukces wydarzenia złożyła się praca wielu partnerów, którzy uczestni-
czyli w jego tworzeniu. Inicjatorem spotkania była organizacja ICANN (Internet 
Academy Poland), w partnerstwie z Oddziałem Mazowieckim PTI, Urzędem Ko-
munikacji Elektronicznej, kancelarią APlaw i kilkoma innymi.  

 
Dyskusja panelowa na temat mowy nienawiści trwała ponad godzinę; na zdjęciu 
jej uczestnicy, od prawej: Dobromir Ciaś, Dorota Grudzień-Barbachowska, Kamil 
Basaj, Roman Kurkiewicz 

https://ecdl.pl/lista-aktualnosci/dni-otwarte-ecdl-2019/
https://youtu.be/-e5MA_N0xck
https://youtu.be/QtNVzzi6slQ
https://youtu.be/sCnUTsVEmdY
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Zebranych powitali organizatorzy: Marcin Paprzycki (prezes Oddziału Mazowiec-
kiego PTI) oraz Gabriella Schittek (ICANN). Następnie prowadzenie spotkania 
przejął Artur Piechocki (APlaw). Pierwszy wykład wygłosiła Milena Górecka 
z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uporządkowała wiedzę na temat mowy nie-
nawiści i zidentyfikowała techniki, które są charakterystyczne dla tego typu za-
chowań. UKE od pewnego czasu mocno angażuje się w przeciwdziałanie zjawi-
skom mowy nienawiści, ponieważ wpływają one na narastanie niewłaściwych po-
staw wśród całego społeczeństwa. Stosunkowo najbardziej bezbronne wobec nich 
stają osoby młode, ale także ich wychowawcy czy mentorzy. 

Tuż po przedstawicielce UKE wystąpił Dobromir Ciaś prezes firmy EDGE NPD, z 
wykształcenia socjolog. Na wstępie zwrócił uwagę, że hejt w historii występował 
na wiele stuleci przed wynalezieniem mediów elektronicznych. Obecnie jednak 
stał się szczególnie silnym zagrożeniem dla społeczeństw, ponieważ zaprzęga się 
do jego generowania automatyczne mechanizmy powielania/zwielokratniania/ 
amplifikacji zachowań. Niebezpieczne wydaje się też to, że niektóre podmioty ko-
mercyjnie są zainteresowane w propagowaniu w społeczeństwach uczuć niechęci, 
czy nienawiści, bo to się dobrze "monetyzuje". 

Po dwóch wykładach przyszedł czas na długą dyskusję panelową, prowadzoną 
pomiędzy czterema osobami, którą moderował Artur Piechocki (APlaw). Wielo-
krotnie dopuszczane były głosy publiczności, co dodawało dynamiki i tak już bar-
dzo wszechstronnej wymianie zdań.  

Za: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:307  

  

7.3  Konferencja "Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata" 

Termin: 16 maja 2019 r. 

Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6  

Organizatorzy: PTI 
Kierownik projektu: Janusz Żmudziński  
 
Konferencja „Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata”, która odbyła się wczoraj – 
16 maja – okazała się bardzo ciekawym forum wymiany informacji o najnowszych 
trendach w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Na początku Adrian Kapczyński podsumował zmiany w zakresie cyfryzacji, które 
dokonały się na przestrzeni ostatnich 15 lat i przedstawił nowe obszary istotne dla 
cyberbezpieczeństwa – w tym internet rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję (AI) i 
różnorakie działania w mediach społecznościowych. Problematykę związaną ze 
sztuczną inteligencja rozwinął Janusz Żmudziński – prezentując jej zastosowanie 
zarówno do wykonywania ataków, jak i obrony przed nimi. 

http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:307
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Bolesław Szomański z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaprezentował naj-
nowsze zmiany w zakresie standardów cyberbezpieczeństwa, które zostaną 
wprowadzone po kwietniowej konferencji w Tel Awiwie Podkomitetu ISO SC27. 
Mechanizm konteneryzacji oraz jego związek z bezpieczeństwem informacji za-
prezentował  Aleksander Czarnowski, Prezes AVET Information and Network 
Security sp. z o.o. 
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Dwie duże prezentacje miały naturę bardziej techniczną i dotyczyły konkretnych 
narzędzi do walki z cyberprzestępcami. Robert Dąbroś przedstawił system Fidelis 
Deception – który umożliwia przejście do strategii ofensywnej wobec przestępców. 
Zamiast czekać na ataki i je wykrywać – proponuje zastawianie w sieci pułapek, 
które są nieodróżnialne od prawdziwych zasobów firmy. 
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Druga z prezentowanych strategii obrony dotyczyła wykrywania zagrożeń na pod-
stawie zaawansowanej analizy ruchu sieciowego. Przedstawiony podczas prezen-
tacji Tomasza Gładkowskiego, Tomasza Szymańskiego system GreyCortex 
Menedel używa m.in. uczenia maszynowego do wykrywania anomalii w sieci. 

 

 

Ostatni blok prezentacji dotyczył kompetencji specjalistów. Rafał Grodzki, zastęp-
ca Dyrektora Zespołu Informatyki w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych mówił 
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o konieczności podnoszenia umiejętności inspektorów ochrony danych osobo-
wych, którzy powinni wykazać się wiedzą z zakresu zarówno prawa, jak i informa-
tyki. Marcin Cabak reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne zwrócił 
uwagę z kolei na brak polskich certyfikatów przeznaczonych dla specjalistów cy-
berbezpieczeństwa. Amerykańskie kwalifikacje – takie jak CISSP czy CISM – nie 
uwzględniają europejskich uwarunkowań prawnych i są trudne do zdania – m.in. 
przez barierę językowa. 
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Konferencję zakończył panel dyskusyjny moderowany przez Adriana Kapczyń-
skiego. Poruszono podczas niego m.in. temat pogarszającej się jakości oprogra-
mowania (związany z naciskiem na szybkie zmiany i jak największy zysk) , wyko-
rzystanie internetu rzeczy do ataków botnetowych oraz zagrożenia w sieciach 
technologicznych, które wykorzystują często stare maszyny i oprogramowanie. 

Paulina Giersz 

 

 

7.4  Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego 

Termin: 16 maja 2019 r. 

Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6 

Organizatorzy: PTI 

Kierownik projektu: Krystyna Pełka-Kamińska - Dyrektor Generalna 

 
Wielka Gala była jak co roku  punktem kulminacyjnym obchodów Światowego 
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI). Część oficjalną uroczystości otworzył 
Marek Hołyńskim – przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego 
ŚDSI. Uczestników spotkania przywitał także Prezes PTI Włodzimierz Marciński. 
Zgromadzeni goście wysłuchali orędzia Sekretarza Generalnego International Te-
lecommunication Union, Pana Houlin Zhao. Kolejne wystąpienie należało do prof. 
Romana Słowińskiego – przewodniczącego Komitetu Informatyki PAN. Przedsta-
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wił on krótko projekt interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Technologii Informa-
cyjnych i Biomedycznych TIB PAN (o której już pisaliśmy). 

 

 

W następnej części uroczystości nastąpiło wręczenie honorowych odznak PTI. 
Wyróżniono osoby, które szczególnie przyczyniły się do sukcesu obchodów 
70-lecia polskiej informatyki. Srebrne odznaki PTI przyznano: Tomaszowi Komo-
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rowskiemu, Markowi Bolanowskiemu, Marianowi Bubakowi, Wojciechowi Kiedrow-
skiemu, natomiast brązowe – Annie Andraszek i Tomaszowi Kulisiewiczowi. 

 

Kolejne wyróżnienia wręczone podczas Gali to statuetki dla najlepszych Koordy-
natorów Regionalnych ECDL. Zostali nimi w tym roku: Paweł Strawiński, Hanna 
Pikus i Ewa Sumowska. 
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Część oficjalną uroczystości zakończył niezwykle interesujący wykład prof. Piotra 
Płoszajskiego – na temat nowych kierunków rozwoju informatyki, zmian społecz-
nych wywołanych kolejną transformacją cyfrową, a także… przyszłości całego 
świata. Wkrótce treść wykładu zostanie opublikowany w Biuletynie PTI. 

 
Uroczysta kolacja była jak zwykle okazją do spotkań, dyskusji i rozmów kuluaro-
wych. 

Paulina Giersz 
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Rama Programowa ŚDSI 2019 

 

 

strona 23 z 33 

7.5 Seminarium „Model edukacji medialnej, informacyjnej 
i cyfrowej”   

Termin: 23 maja 2019 r.  

Miejsce: Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa, 
PKiN, Pl. Defilad 1 UNESCO 

Organizator: UNESCO 

 
MEMIC tworzony jest z myślą o nauczycielach i wszystkich osobach zajmujących 
się edukacją formalną. Ma na celu realizację edukacji medialnej w sposób dopa-
sowany do ich możliwości oraz propagowanie kompetencji medialnych, informa-
cyjnych i cyfrowych jako obszaru wiedzy i umiejętności o kluczowym znaczeniu.  

W opracowaniu MEMIC uczestniczą eksperci m.in. z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Fundacji Nowoczesna 
Polska oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. 

Uczestnictwo za zaproszeniami, które można uzyskać w sekretariacie UNESCO. 

 

7.6 Konferencja z okazji ŚDSI – Podkarpacie 2019  

Termin: 30 maja 2019 r.  

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski  

Organizator: Oddział Podkarpacki 
PTI, SEP Oddział Rzeszowski, 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej  

Wzorem lat poprzednich Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z Oddziałem Rze-
szowskim SEP zorganizuje konferencję Światowy Dzień Telekomunikacji 
i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2019 r.  

V edycja konferencji odbędzie  się 30 maja br. w Hotelu Metropolitan w Rzeszo-
wie.   

 

7.7 XVI Konferencja Informatyka w Edukacji  

Termin: 25-27 czerwca  2019 r. 

Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Organizatorzy: PTI Oddział Kujawsko-pomorski 
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Kierownik projektu: Anna Beata Kwiatkowska 
 

Grupą docelową konferencji są nauczyciele szkolni i akademiccy, przedstawiciele 
ośrodków doskonalenia nauczycieli, koordynatorzy ds. innowacji, przedstawiciele 
ministerstw MEN, MC, MNiSW  oraz innych instytucji związanych z informatyzacja 
szkół.  Przewidywana liczba uczestników około 300 osób.  

Celem konferencji jest wykazanie ścisłego związku wprowadzenia kształtowania 
myślenia komputacyjnego w edukacji z rozwojem sztucznej inteligencji - wprowa-
dzenie nowej podstawy programowej informatyki zapewnia znakomite podstawy 
do późniejszych działań nowego pokolenia w tym kierunku. Odpowiedź na pytanie 
jak daleko zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją powinny przeniknąć do 
edukacji szkolnej jest teraz najważniejszą informacją dla naukowców i dydakty-
ków. 

Ważnym efektem konferencji będzie podjęcie próby dookreślenia statusu 
i sposobu funkcjonowania instytucji zapewniającej trwałość działań na rzecz roz-
woju myślenia komputacyjnego i wspierania rozwoju sztucznej inteligencji 
w Polsce, opracowanie strategii edukacyjnej w kierunku rozwoju sztucznej inteli-
gencji, opracowanie systemowego programu szkoleń dla nauczycieli, opracowanie 
kompendium pomysłów na projekty edukacyjne realizowane w ramach kształcenia 
ogólnego z różnych dziedzin promujące programowanie zespołowe, a w szczegól-
ności zastosowanie robotyki. 

Kolejnym istotnym efektem konferencji będzie opracowanie naukowych 
i metodycznych podstaw dla indukowania i wspomagania uczniowskich badań na-
ukowych przez realizowanie programów wcześnie odkrywających młodych nau-
kowców - nowe pokolenie to nowoczesny sposób myślenia generujący niestan-
dardowe działanie, które mogą prowadzić do szybkiego rozwoju sztucznej inteli-
gencji w Polsce.  
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8. IMPREZY STOWARZYSZONE 

Imprezy stowarzyszone są to przedsięwzięcia organizowane przez inne organiza-
cje, jakie odbędą się w 2019 roku, które wpisują się w tematykę obchodów ŚDSI 
i będą objęte ich logiem. Lista obejmująca zwykle kilkanaście pozycji będzie uzu-
pełniana na bieżąco.  

 

8.1 XI Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja-Internet-
Media-Elektronika) 

Termin: 4-5 marca 2019 r. 

Miejsce: Hotel Hilton, Warszawa, ul.Grzybowska 63 

Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,, PIKE,  
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

 www: https://fgtime.pl/   

 

Tegoroczne Forum zgromadziło ponad 700 osób w tym przedstawicieli władz lide-
rów rynku ICT, przedstawicieli izb gospodarczych, instytucji naukowych 
i badawczych. Podczas Forum dyskutowano na temat warunków oraz koniecz-
nych zmian dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Wszyscy zgodnie uznali, że po-
stęp techniczny i technologiczny wymaga przyspieszenia ujednolicania prawa go-
spodarczego istotnego dla harmonijnej cyfryzacji europejskiego obszaru gospo-
darczego. Szczególnie znaczenie w tym procesie ma włączenie w rozwój przemy-
słu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw, które ostatecznie zdecydu-
ją o tempie i skali transformacji 

Bez sieci 5G trudno mówić o przyspieszeniu rozwoju nowych technologii cyfro-
wych, a więc również przemysłu 4.0, przemysłowego internetu rzeczy (IoT) czy 
technologii Smart City itd. Jak podkreślił Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji „Nie będzie Przemysłu 4.0 jeśli nie bę-
dzie sieci 5G. „Współpraca w tym obszarze jest niezbędna. Dlatego tak ważny jest 
dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania  i na wygaszanie źródeł konflik-
tów interesów. Cieszymy się, że po raz kolejny udaje się nam zorganizować Fo-
rum w tak szerokim gronie przedsiębiorstw, zrzeszeń i organizacji przemysłu ICT 
w Polsce. Ustalając wspólnie plan działania możemy następnie zwrócić się do 
władzy ustawodawczej i wykonawczej przedstawiając konkretne  propozycje oraz 
rozwiązania z naszej strony”.  

https://fgtime.pl/
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Podczas uroczystej Gali 11 Forum Gospodarczego TIME w dniu  4 marca zostały 
przyznane nagrody dla firm i osób, które szczególnie angażują się w rozwój rynku 
telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce 
i na świecie. Wśród laureatów firm są: Synerise i Microsoft. Tytuł 
Ambasadora w obszarze nauki i edukacji otrzymał prof. dr hab. 
inż. Józef Modelski - wybitny specjalista w zakresie radiotechniki, 
zaangażowany we współpracę przy budowie sieci telefoniki ko-
mórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wszystkich genera-
cji. 

Nagroda Forum Gospodarczego TIME to wyróżnienie przyznawa-
ne firmom i osobom, które swoją postawą, pracą i zaangażowa-
niem przyczyniają się do rozwoju rynku ICT. Promują wdrażanie 
nowoczesnych technologii, wpływają na podnoszenia standardów i 
jakości oferowanych produktów i usług oraz wspierają innowacyjną transformację 
branży cyfrowej.  

 

8.2 III Kongres Elektryki Polskiej 

Termin: 2-3 kwietnia 2019 r. 

Miejsce: Hotel Sofitel Warsaw Victoria  

Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

www: http://3kep.sep.com.pl/ 

 

W Kongresie udział wzięło około 250 osób ze świata nauki i przemysłu, zarówno z 
uczelni, instytutów naukowych, firm i przedsiębiorstw, administracji państwowej i 
samorządowej. W III KEP wzięli również udział specjalnie zaproszeni goście z za-
granicy – polscy naukowcy i inżynierowie pracujący w Finlandii, Francji, Kanadzie, 
Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wspólny wysiłek kilkudziesięciu sta-
rannie wybranych moderatorów i prelegentów, którzy przyjęli zaproszenie organi-
zatorów III KEP, zaowocował wysokim poziomem prowadzonej debaty we wszyst-
kich sekcjach problemowych.  

http://3kep.sep.com.pl/
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Przemawia Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektrykó Polskich,  
zdj. Jerzy Szczurowski 

 

Praca Kongresu zorganizowana była na sesjach plenarnych i w pięciu sekcjach 
problemowych: 

 Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka; 

 Inżynieria elektryczna w transporcie; 

 Elektronika, telekomunikacja i informatyka; 

 Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie; 

 Historia elektryki i SEP. 
 

oprac. i zdjęcia: Jerzy Szczurowski, https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/207/sekcje-
problemowe-iii-kongresu-elektryki-polskiej.html  

 

8.3 Warszataty Modern C ++ Training 

Termin: kwiecień – czerwiec 2019 r. 

Miejsce: Politechnika Wrocławska 

Organizator: Oddział Dolnośląski PTI   

https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/207/sekcje-problemowe-iii-kongresu-elektryki-polskiej.html
https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/207/sekcje-problemowe-iii-kongresu-elektryki-polskiej.html
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Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje cykl 
warsztatów nowoczesnych technik programowania obiektywnego w stale rozwija-
jącym się jezyku C++ z elementami standardów C++14 i C++17. Warsztaty obej-
mują osiem trzy godzinnych spotkań podczas których uczestnicy poznają również 
zagadnienia związane z testowaniem napisanego kodu oraz metodologię imple-
mentacji kodu realizowaną w postaci  wzorców projektowych. 

 

8.4 Społeczeństwo Informacyjne w łódzkiem 

Termin: 17 maja 2019 r.  

Miejsce: Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

 
Wydarzenie jest wpisane w III edycję projektu „Ucyfrowieni”, przeznaczonego dla 
osób w wieku 45+ i objętego patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
W ramach projektu, od lutego do listopada 2019 r. odbywają się warsztaty z ob-
sługi komputera i Internetu dla ponad 140 mieszkańców województwa łódzkiego. 
Zajęcia – na dwóch poziomach zaawansowania – prowadzą pracownicy Departa-
mentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którzy w 
2018 r. zostali laureatami LISTY 100, organizowanej przez Szerokie Porozumienie 
na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC). 

 

8.5 XXII Konferencja "Problemy Społeczeństwa Informa-
cyjnego", pt: Społeczeństwo informacyjne w liczbach – 
czy komputery trafiły tylko „pod strzechy”? 
Termin:  17 maja 2019 r.  

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. A. Mickiewicza 64, Szczecin 

Organizator: Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Główny Urząd Statystyczny, Polskie 
Towarzystwo Informatyczne, Oddział Zachodniopomorski, 
TechnoPark Pomerania, Urząd Miasta Szczecin 

 
Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany poglądów na temat aktual-
nego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  
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Nad tym zagadnieniem pochylaliśmy się już wielokrotnie podczas minionych kon-
ferencji, analizując stan społeczeństwa informacyjnego w różnych szczegółowych 
aspektach, np. w obszarze technologii multimedialnych, telepracy, ochrony zdro-
wia, dydaktyki, rozrywki, e-biznesu, wspomagania osób niepełnosprawnych, funk-
cjonowania administracji czy miasta…Teraz nadszedł czas na swoistego rodzaju 
podsumowanie i na całościowe spojrzenie na społeczeństwo informacyjne po-
przez liczby, które (podobno?) nie kłamią.  

A liczb, zestawień, tabel, mamy całe mnóstwo. Od wielu lat prowadzone są bada-
nia i powstają procedury mierzenia stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w różnych aspektach. Wyniki są gromadzone przez specjalistyczne firmy i urzędy, 
z których szczególne miejsce zajmuje Główny Urząd Statystyczny i jego oddział – 
Urząd Statystyczny w Szczecinie. Imponujące są różnorodne wskaźniki staty-
styczne, ciekawe badania przekrojowe i stała troska o zwiększanie precyzji badań 
obrazujących rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

Mnogość liczb, będących do dyspozycji, zachęca do teoretycznych uogólnień, 
stawiania śmiałych hipotez i pisania prognostycznych scenariuszy.  

Bowiem - „co było i co jest” - obrazują liczby. A „co będzie”? Jak potoczą się losy 
społeczeństwa informacyjnego? Może w trakcie konferencyjnych rozważań uda 
nam się uchylić rąbka tajemnicy? 

Tematyka konferencji: 

 Etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

 Wskaźniki statystyczne z obszaru społeczeństwa informacyjnego 

 Wnioski z analizy wyników badań społeczeństwa informacyjnego w różnych 
przekrojach 

 Zastosowanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach, urzędach, 
szkołach, szpitalach, sklepach, bankach, domach ... itp. 

 Perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego – scenariusze pozytyw-
ne i negatywne 
 

8.6 Małopolski Festiwal Programowania 

Termin: 20 maja-14 czerwca 2019r. 

Organizator: Fundacja Szkoła Medialna  
 

W ramach Festiwalu “Małopolska koduje” odbędą się warsztaty, pokazy, zajęcia 
otwarte z programowania i robotyki, pokazy druku 3D oraz konkursy dla dzieci i 
młodzieży organizowane przez szkoły, biblioteki, uczelnie, a także firmy techno-
logiczne. Celem Festiwalu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informa-
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tycznych małopolskich uczniów. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

1.7 Konferencja “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inte-
ligencja – fakty i mity” 

Termin:  31 maja 2019 r.  

Miejsce: Cetrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, 
Kraków 

Organizator: Fundacja Szkoła Medialna i Oddział 
Małopolski PTI 

 

Konferencja integruje inicjatywy w tym zakresie w obszarze edukacji, nauki i biz-
nesu. Zwroci uwagę na potencjał sztucznej inteligencji i robotów jako technologii 
przyszłości, która coraz prężniej wkracza w szerokie obszary życia człowieka. Bę-
dzie promować technologię sztucznej inteligencji i mechatronikę w edukacji, poka-
zując jednocześnie, że jest to obszar dla kooperacji świata edukacji, nauki oraz  
biznesu. 

 

8.8 VI seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Interneto-
wych przy PIIT 

Termin:  5 czerwca 2019 r., godz. 10.00-15.00  

Miejsce: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Organizatorzy: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Sąd Polubowny 
ds. Domen Internetowych, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK, 
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika - Wydział Prawa i Administracji, ICANN. 

 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, studentów 
oraz innych osób zainteresowanych tematem nazw domen internetowych. W tym 
roku zostaną przedstawione aktualne zagadnienia dotyczące „prawa” domen in-
ternetowych. Zagadnienia te mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed 
Sądem Polubownym, jak i (w przypadku sporów z zakresu własności intelektual-
nej) przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W drugiej części zosta-
ną przedstawione wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa systemu domen 
internetowych (DNS) i skutki cyberataków na ten system. 
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Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT jest już sta-
łym elementem pracy tego Sądu (2009 r. Kraków; 2011 r. Wrocław; 2013r. War-
szawa, 2015 r. Poznań, 2017 r. Katowice). Arbitrzy i mediatorzy Sądu aktywnie 
uczestniczą w budowaniu świadomości prawnej społeczeństwa informacyjnego 
XXI wieku. Wydawane przez nich orzeczenia dotyczą aktualnych problemów pra-
wa własności intelektualnej w Internecie i dóbr osobistych, pełnią funkcję eduka-
cyjną i mogą stanowić istotną pomoc dla osób prowadzących działalność gospo-
darczą oraz innych podmiotów aktywnych w przestrzeni Internetu. 

 

8.9 Festiwal robotyczny µBot 

Termin: 8 czerwca 2019 

Miejsce: V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, Kraków 

Organizator: V LO w Krakowie 

Festiwal robotyczny µBot im. Agnieszki Tarnówki-Stec to zawody samodzielnie 
zaprojektwanych robotów. Roboty będą konkurować w 5 kategoriach: Lego Sumo, 
Lego LineFollower, Open MiniSumo, Open LineFollower i Freestyle. 

 

8.10 Konferencja „Umiejętności cyfrowe2019.PL”  

Termin: 24 czerwca 2019     

Miejsce: NASK, ul. Kolska 12, Warszawa 

Organizator: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych  

Partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce 
wraz z Przewodniczącym Rady Programowej SPRUC zapraszają na coroczną 
konferencję poświęconą umiejętnościom cyfrowym. Konferencję zakończy ogło-
szenie listy 100 wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie za działalność na 
rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. 

 

8.11 Sympozjum „Polskie komputery rodziły się w ELWRO 
we Wrocławiu” 

Termin: 26 czerwca 2019, godz. 11:00-15:00 

Miejsce: Politechnika Wrocławska, budynek H-14, 
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Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

Organizator: Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 

Patronat: Prezydenta Wrocławia, Rektora Politechniki Wrocławskiej, Rekto-
ra Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
Program: 

1. . 60 lat od powstania ELWRO – rys historyczny, Bogdan Safader, były pra-
cownik ELWRO 

2. Rola ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce, Jerzy Nowak – członek Za-
rządu Głównego PTI 

3. Polski mikrokomputer edukacyjny Elwro 800 Junior, Wojciech Cellary, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

4. ELWRO a środowisko naukowe Wrocławia, Krzysztof Popiński, Uniwersy-
tet Ekonomiczny we Wrocławiu 

5. Współpraca Politechniki Wrocławskiej z ELWRO w zakresie sieci kompute-
rowych, Zbigniew Huzar, Politechnika Wrocławska 

6. Elektroniczne Zakłady Naukowe przy ELWRO, Zbigniew Szpunar, Poli-
technika Wrocławska 

7. 7. Panel dyskusyjny pod roboczym tytułem „Co nam pozostało we Wrocła-
wiu po ELWRO? Jakie ślady działalności ELWRO odnajdujemy w aktual-
nym rozwoju informatyki dolnośląskiej?”, Moderator: prof. Leszek Pachol-
ski, Uniwersytet Wrocławski 

 

8.12 XXV Forum Teleinformatyki „Polska ’25 – strategie 
i praktyki cyfrowej transformacji” 

Termin:  26-27 września 2019 r. 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, 
Miedzeszyn 

Organizator: BizTech Konsulting SA 

 
Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą krajo-
wą konferencją branży IT dla sektora publicznego. Począwszy od pierwszej edycji, 
Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane 
z praktycznym zastosowaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego 
kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT.   
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Podczas konferencji wręczane są nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych 
obszarach informatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty 
Herold”.  

W bieżącym roku odbędzie się XXV jubileuszowa edycja Forum. Dwudniowe ob-
rady obejmą 8 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum 
panel dyskusyjny. 

http://forumti.pl/?page_id=331
http://forumti.pl/?page_id=331
http://forumti.pl/?page_id=331
http://forumti.pl/?page_id=331
http://forumti.pl/?page_id=290
http://forumti.pl/?page_id=290
http://forumti.pl/?page_id=290
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