Działalność W. Marcińskiego – prezesa PTI w kolejnych kwartałach wypełniania tej funkcji

1. Rok 2017 – kwartał III
Pierwszy kwartał kadencji poświęcony był przez mnie przede wszystkim wypełnieniu zobowiązań
wynikających z objęcia funkcji prezesa. Były to sprawy rutynowe, jak np. składanie podpisów
w banku, zapoznanie się z Biurem ZG PTI oraz jego pracownikami, głównymi tematami jakimi się
ono zajmuje. Szczególną uwagę zwrócono na obszary największej aktywności tj. działalność Polskiego Biura ECDL, Biura Izby Rzeczoznawców oraz projekt Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Spotkałem się z kilkoma osobami od lat aktywnymi w działaniach PTI. Rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie wypełniać funkcje prezesa PTI.
Dokonany został podział odpowiedzialności wiceprezesów oraz członków ZG PTI. Przyjęto także
kilka uchwał porządkujących, jak np. tę dotyczącą zwrotu kosztów członkom PTI.

2. Rok 2018 – kwartał IV
Dominującą tematyką kwartału było dla mnie planowanie oraz przygotowania do obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Ustalone zostały zarysy programowe oraz towarzyszące obchodom działania, jak np. przygotowanie wzoru Medalu 70-lecia czy wystawy historycznej.
Zainicjowałem także serię kolejnych spotkań z osobami kierującymi instytucjami oraz organizacjami
o pokrewnym zakresie zainteresowań czy odpowiedzialności, np. PIIT, KIGEiT, NOT, SEP, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji, NASK, CPPC.
Uczestniczyłem w spotkaniach wpisujących się w zadania statutowe i leżących w odpowiedzialności prezesa PTI – np. udział w KKIO w Rzeszowie, udział w Konwencie Marszałków poświęconym
tematowi kompetencji cyfrowych, wręczenie dyplomów Listy 100, wręczenie Nagrody im. Lipskiego,
spotkanie z przedstawicielem Fundacji ECDL itd.
Byłem jednym z inicjatorów rozmów o ew. udziale PIT w konkursie 3 osi POPC (w konsorcjum z Fundacją Orange); powołany został nieformalny zespół koordynujący przedsięwzięcie.
Byłem także jednym z inicjatorów tematu rebrandingu PTI. W ramach jego kolejnych przybliżeń
przygotowane zostały propozycje nowego znaku wraz ze stosownym uzasadnieniem. Był to temat
wielu spotkań roboczych i ciekawych dyskusji, mocno powiązanych z rolą Towarzystwa w środowisku informatycznym kraju.
Dużo uwagi poświęciłem zarysowanej przez kol. Żmudzińskiego koncepcji certyfikacji umiejętności
w zakresie cyberbezpieczeństwa. W kilku ważnych spotkaniach podnosiłem sondażowo ten temat,
z reguły otrzymując pozytywne reakcje. Temat ten uznany został za rozwojowy i perspektywiczny
dla PTI.
Prowadziłem posiedzenia ZG PTI oraz PZG PTI. Ogłaszałem i zamykałem głosowania elektroniczne.
Napisałem, odebrałem i odpisywałem na kilkaset maili.
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3. Rok 2018 – kwartał I
Początek kwartału poświęcony był głównie na prace planistyczne oraz organizacyjne. Dotyczyło to
działalności statutowej, przygotowania obchodów 70-lecia, planowania budżetu na rok 2018 itp.
Wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach przygotowawczych koordynowanych przez kol. Marka
Hołyńskiego.
Wspólnie z prof. Krzysztofem Diksem wypracowałem koncepcję współorganizowania przez PTI
konferencji z okazji 25 lat Olimpiady Informatycznej oraz wykorzystania jej dla promocji Polski poprzez sukcesy jej laureatów. Uruchomione zostały poszukiwania sponsorów tego wydarzenia oraz
mechanizmów wypromowania go. Starałem się wprowadzić tę tematykę do agendy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Spotykałem się w tej sprawie kilkakrotnie z członkami kierownictwa MSZ.
W kwartale trwały intensywne prace nad przygotowaniem wystawy historycznej, Medalu 70-lecia
oraz odznak honorowych PTI. Uruchomiony został proces zgłaszania kandydatów do przyznania
70 osobom medalu, zgodnie z zaleceniem Zjazdu. Zgłaszającymi byli członkowie ZG PTI, Rada Naukowa, członkowie honorowi oraz prezesi oddziałów. W sumie na liście kandydatur znalazło się
ponad 120 osób.
Wystawa historyczna miała trudne początki, ale w efekcie – dzięki pracy wielu osób – udało się ją
przygotować i cieszyła się w czasie obchodów wielkim zainteresowaniem. Napisałem 4 akapity,
które w niej się znalazły.
Uruchomiłem przygotowania do debaty „Kim jest współczesny informatyk”. Wystąpiłem do ponad
50 ekspertów, nie tylko z PTI, o napisanie krótkich esejów autorskich na ten temat. Przesłało je 29
autorów. Zostały one opublikowane. Na ich podstawie przygotowany został także dokument refleksyjny.
Zorganizowałem spotkanie z członkami honorowymi PTI.
Przegłosowana została i w efekcie przełożona na koniec roku koncepcja rebrandingu. Z racji zbliżających się obchodów 70-lecia temat nie mógł być kontynuowany.
Prowadziłem posiedzenia ZG PTI oraz PZG PTI. Ogłaszałem i zamykałem głosowania elektroniczne.
Napisałem, odebrałem i odpisywałem na kilkaset maili.

4. Rok 2018 – II kwartał
Moje zaangażowanie skoncentrowane zostało na głównych wydarzeniach obchodów 70-lecie polskiej informatyki.
Powstała wystawa 70-lecia, która stanowiła ważny element towarzyszący wydarzeniom obchodowym; zaprezentowana została na Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
Współpracowałem z powołaną kapitułą Medalu 70-lecia, zaproponowałem jej pierwszą wersją regulaminu, który pozwolił na wyłonienie laureatów.
Zorganizowałem proces przygotowanie odznak honorowych PTI i procedury ich formalnego przyznania zgodnie z rekomendacją Zjazdu.
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Przygotowałem i prowadziłem seminarium „Kim jest współczesny informatyk”, które poprzedzało
Galę. Zaprezentowane na nim były dokumenty, zbiór wypowiedzi autorskich oraz tzw. dokument
refleksyjny związany z tematem seminarium.
Na Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, którą we fragmencie prowadziłem,
wspólnie z ministrem Markiem Zagórskim wręczyłem Medale 70-lecia. Wręczyłem także odznaki
honorowe PTI.
Pracowałem przy wyborze tzw. Listy 100 oraz konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018PL”, podczas
której wspomniana lista została ogłoszona. PTI było – wspólnie ze SPRUC – współorganizatorem
konferencji.
Podczas odsłonięcia wystawy historycznej w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji, wręczałem Medale
70-lecia.
Kontynuowałem przygotowania do jesiennych wydarzeń obchodów 70-lecia, a szczególnie angażowałem się w konferencje: z okazji 25 lat Olimpiady Informatycznej, „Od matematyki do informatyki” (wspólnie z NOT i SEP), „Historia Zakładów ERA”.
Uczestniczyłem w spotkaniach związanych z przygotowaniem wniosku na konkurs w ramach działania 3.1 POPC (z Fundacja Orange).
Prowadziłem posiedzenia ZG PTI oraz PZG PTI. Ogłaszałem i zamykałem głosowania elektroniczne.
Napisałem, odebrałem i odpisywałem na kilkaset maili.
W ramach działań w MC, ale zawsze w powiązaniu ze sferą zainteresowania PTI, przygotowałem
założenia ogłoszonego przez CPPC konkursu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który operacjonalizował koncepcje prof. Diksa, Lorysia i Kisielewicza. Po jego rozstrzygnięciu możliwa byłaby
współpraca PTI z ew. grantobiorcą na poziomie operacyjnym.

5. Rok 2018 – kwartał III
Kwartał wakacyjny, ale jednak szczególnie już we wrześniu zajęć było sporo.
W lipcu uczestniczyłem w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na budynku IMM przy ulicy
Krzywickiego 34. Było to dla mnie spotkanie nostalgiczne. W październiku 1972 roku rozpocząłem
tam jako asystent swoją pierwszą pracę, a prof. Turski, późniejszy pierwszy prezes PTI, był moim
pierwszym dyrektorem. W IMM napisałem pierwszy program i miałem pierwszą publikacje oraz
pierwsze wystąpienie na seminarium naukowym.
Przy okazji wręczenia Medalu 70-lecia prezesowi Asseco, Adamowi Góralowi rozmawialiśmy o potrzebie zmiany wizerunku polskiej informatyki i polskiego informatyka. To także cel statutowy PTI.
Okazją do tego była zorganizowana wspólnie przez PTI oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej konferencja „25 lat Olimpiady Informatycznej. Światowe sukcesy polskich informatyków”.
Byłem jednym z jej inicjatorów. Konferencja zgromadziła wielu laureatów olimpiad, nauczycieli oraz
mentorów. Najwybitniejsi z nich zostali uhonorowani statuetkami. Konferencja była okazją do pokazania osiągnięć polskiej szkoły mistrzostwa algorytmiki i programowania. PTI, wspólnie z MSZ,
przyznało specjalne statuetki za wkład wnoszony w promocję Polski. Miałem przyjemność ich wręczania.
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PTI brało po raz kolejny udział w Forum Teleinformatyki. Jestem członkiem Rady Programowej Forum. Uczestniczyłem w jury tzw. Forum Młodych Mistrzów, w którym wyznaczona jest specjalna
nagroda prezesa PTI w kategorii „Poza horyzont…”
W odczuciu potrzeby uznania zasług wielu osób i instytucji dla informatyki w Polsce, ZG PTI podjął
inicjatywę przygotowania specjalnej Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki. Przygotowany został
jej wzór i uruchomiona została procedura zgłaszania kandydatur do jej przyznania. Od początku
byłem zaangażowany w to przedsięwzięcie uznając jego głęboki sens.

6. Rok 2018 – kwartał IV
W tym kwartale dominowały tematy i wydarzenia obchodów 70-lecia polskiej informatyki.
Uczestniczyłem w uroczystych konferencjach organizowanych przez Oddziały PTI w Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie. Była to okazja zarówno do wręczania medali i statuetek, jak i rozmów na tematy nurtujące oddziały.
Dyskusji na temat przyszłości naszej organizacji poświęcone było dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie ZG PTI. Zaproponowałem na nim listę inicjatyw możliwych do podjęcia do końca kadencji.
Znalazły się wśród nich takie jak: certyfikacja w obszarze cyberbezpieczeństwa, zbudowanie kanonu wiedzy informatyka, przygotowanie serii bootcampów regionalnych PTI oraz zjazdu centralnego, kontynuowanie debaty „Kim jest współczesny informatyk”, rebranding PTI, rola PTI w opiniowaniu projektów oraz regulacji prawnych w obszarze informatyki, nowe obszary aktywności ECDL
i IR, aktywizacja Rady Naukowej, aktywizacja sekcji, budowanie porozumień z organizacjami i instytucjami, nowa strona internetowa z ofertą dla nowych członków, wspieranie działalności poprzez system grantowy, wzmocnienie biura ZG o pracowników z doświadczeniem w działalności
na rzecz informatyzacji itp.
W ślad za tym wystąpiłem mailowo do naszego środowiska w sprawie podjęcia dyskusji programowej i zgłoszenia własnego zainteresowania współpracą we wskazanych wątkach, ale i zgłaszanie innych. Kilka osób zadeklarowało swoje zaangażowanie do współpracy przy opiniowaniu
regulacji prawnych. Koordynacja tego zagadnienia została przekazana do IR.
Kulminacją obchodów 70-lecia polskiej informatyki była Konferencja Historyczna na Politechnice
Warszawskiej. Poza własnym wystąpieniem tematycznym miałem okazję do wręczenia wielu zasłużonym osobom Statuetek 70-lecia.
Odbyły się także dwie współorganizowane przez mnie konferencje. Pierwsza, wspólna z NOT i SEP
– „Od matematyki do informatyki” wpisująca się także w obchody 100-lecia niepodległości, druga
prezentująca historię Zakładów Mera i produkowanych w niej polskich minikomputerów.
Podpisałem w imieniu PTI porozumienie o współpracy na polu krzewienia wiedzy na tematy teleinformatyki z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakładamy wprowadzenie na tej
uczelni certyfikatów ECDL oraz zorganizowanie cyklu seminaryjnego „Świadomość cyfrowa”.
PTI współpracowało z Fundacją E-Szkoła przy złożeniu wniosku do konkursu w działaniu 3.1 POPC.
Niestety z winy fundacji wniosek został złożony w nieprawidłowy sposób co skutkowało, tym że
nie został on uwzględniony w ocenie.
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Zainicjowałem i koordynowałem przygotowanie przez PTI oferty w konkursie MSZ „Dyplomacja publiczna 2019” . Naszym celem jest wpisanie się w działania promujące Polskę poprzez sukcesy polskich informatyków. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu 2019 r.
W siedzibie PTI miało miejsce wręczenie dyplomów laureatom konkursu Listy 100 za rok 2018.
Udział w nim wziął dyrektor generalny DG Connect Komisji Europejskiej Roberto Viola. Dało to także
okazję do poinformowania go o samym Towarzystwie oraz o obchodach 70-lecia.
Na prośbę MC przedstawiłem sugestie wykorzystania zwalniających się środków w POPC. Wskazałem na zagadnienia stworzenia certyfikacji w cyberbezpieczeństwie oraz wirtualizacji kształcenia w najbardziej poszukiwanych specjalizacjach IT.
Zgłosiłem kandydatów PTI do Rady Cyfryzacji.
W sprawach organizacyjnych, byłem konsultowany i podejmowałem działania w kwestii automatyzacji egzaminów ECDL, potrzeby dokonania audytu infrastruktury teleinformatycznej PTI, protokołu kontroli GKR, konkursu na nowe logo PTI, udzielania patronatów itp.
Prowadziłem posiedzenia ZG PTI oraz PZG PTI. Ogłaszałem i zamykałem głosowania elektroniczne.
Napisałem, odebrałem i odpisywałem na kilkaset maili.
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