
 

Strona 1 z 4 
 

Działalność Włodzimierza Marcińskiego w charakterze prezesa PTI w roku 2019 

 

I Półrocze 2019 r. 

W półroczu dominowały sprawy które inicjowałem lub w których uczestniczyłem : 

a) Działania na rzecz ustanowienia systemu certyfikowania umiejętności w zakresie cyber-
bezpieczeństwa. 

b) Udział PTI w konkursie Ministra Sprawa Zagranicznych - Dyplomacja publiczna 2019 i przy-
gotowanie wniosku na realizacje projektu „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej 
szkoły algorytmiki i programowania, czyli o informatykach polskiej żyle złota”. 

c) Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

d) Audyt i usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej Biura ZG PTI. 

e) Zawieranie porozumień o współpracy z partnerami strategicznymi PTI. 

f) Udział w charakterze eksperckim w zespołach, grupach oraz innych gremiach doradczych 
instytucji podległych Ministrowi Cyfryzacji. 

g) Poszukiwanie nowych pól aktywności ECDL. 

h) Wparcie oraz współautorstwo przegotowywanej publikacji „Historia zakładów Era” w ra-
mach biblioteki historycznej PTI. 

i) Tworzenie warunków dla działalności Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Informatyka. 

j) Udzielanie patronatów dla wydarzeń z zakresu teleinformatyki przy okazji których promo-
wane było PTI. 

k) Uczestniczenie w charakterze przedstawiciela ZG PTI w spotkaniach, konferencjach i semi-
nariach. 

l) Wypełnianie obligatoryjnych powinności Prezesa PTI jak. np. podpisywanie dokumentów, 
umów, listów itp. w tym obszerna korespondencja mailowa. 

 

Ad. a) Działania na rzecz ustanowienia systemu certyfikowania umiejętności w zakresie cyber-
bezpieczeństwa. 

Temat wielokrotnie omawiany na posiedzeniach ZG PTI oraz uznany za perspektywiczny i ważny 
dla naszej organizacji. W ramach konkretnych kroków realizacyjnych miało miejsce: 

• Powstała metodyka podejścia do wypracowania certyfikowania kwalifikacji w obszarze 
cyberbezpieczeństwa. 

• Zatrudniono eksperta dziedzinowego do wsparcie realizacyjnego wspomnianych działań. 
• Zorganizowano cykl spotkań rozpoznawczych z osobami wiodącymi w tematyce cyberbez-

pieczeństwa w sektorach: telekomunikacyjnym, bankowym, administracji publicznej, prze-
mysłu. Spotykano się z przedstawicielami nauki a przede wszystkim odpowiedzialnych za 
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ta tematykę instytucji jak Ministerstwo Cyfryzacji (pełnomocnik rządu), Instytut Łączności 
oraz NASK. 

• Otrzymano pisemne poparcie dla działań w zakresie certyfikacji umiejętności od pełnomoc-
nika rządu min. Karola Okońskiego, zawarto porozumienie o współpracy w NASK. 

• Po decyzji strategicznej o pójściu drogą ustawową poprzez ustanowienie kwalifikacji ryn-
kowych w ZSK, podpisane zostało porozumienie o współpracy w Instytutem Badań Eduka-
cyjnych prowadzące do pomocy w zdefiniowaniu trzech kwalifikacji rynkowych w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. 

• Do końca czerwca i dłużej odbywały się spotkania w następstwie których powstawały 
opisy ww. kwalifikacji. 

Temat kontynuowany w drugim półroczu 2019 roku i zapewne jeszcze dłużej. 

 

Ad. b) Udział PTI w konkursie Ministra Sprawa Zagranicznych - Dyplomacja publiczna 2019 i 
przygotowanie wniosku na realizacje projektu „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej 
szkoły algorytmiki i programowania, czyli o informatykach polskiej żyle złota”. 

Działania były następstwem nawiązanych w roku 2018 kontaktów z MSZ oraz moich dawnych 
relacji zawodowych. W ramach konkretnych kroków realizacyjnych miało miejsce: 

• Przygotowanie wniosku konkursowego zakładającego przygotowanie projektu, którego 
hasłem stało się „PoLAND of IT masters”. 

• Po ogłoszeniu wyników konkursu (obcięta dotacja w stosunku do wystąpienia o 60 tyś zł), 
mając na uwagę promocyjnych charakter projektu stosowna umowa została podpisana. 
Termin realizacji październik 2019 r.  

• Przeprowadzonych było wiele spotkań i rozmów z potencjalnymi partnerami projektu na-
kłaniając ich do wypowiedzi oraz udostępnienia materiałów informacyjnych. Wszystkie 
osoby z którymi mieliśmy kontakt nie domówiły współpracy, były do projektu bardzo pozy-
tywnie nastawione. 

• Przygotowany został scenariusz projektu, jego logo oraz hasło 
• Przygotowano folder informacyjny w językach polskim oraz angielskim 
• Wybrano partnera realizacyjnego materiałów w postaci video 
• W czerwcu 2019 rozpoczęto pierwsze nagrania 

Temat kontynuowany w drugim półroczu 2019 r. 

 

Ad. c) Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

Temat rutynowy dla PTI, koordynowany przez kol. Prezesa Marka Hołyńskiego, którego wspierałem 
uczestnicząc w jego głównych wydarzeniach. Gala obchodów umożliwiła wręczenie odznak PTI 
oraz zaległych statuetek honorowych. 

 

Ad. d) Audyt i usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej Biura ZG PTI. 

Dokonanie audytu i w jego następstwie spowodowanie usprawnienie i stabilizacji wsparcia telein-
formacyjnego Biura ZG PTI oraz PTI jako organizacji było przedmiotem dyskusji kilku posiedzeń ZG 
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i PZG. Podjęto decyzję o zlecenia audytu za pośrednictwem Izby Rzeczoznawców. Do koordynacji 
przedsięwzięcia zawiązała się grupa robocza pod kierunkiem kol. Marka Bolanowskiego. 

Temat kontynuowany w drugim półroczu 2019 r. 

 

Ad. e) Zawieranie porozumień o współpracy z partnerami strategicznymi PTI. 

Zawieranie partnerstw formalnych oraz nieformalnych dla realizacji celów zbieżnych z interesami 
PTI jest jedną z podstawowych powinności Prezesa. Ich umacnianiem jest także jego udział w spo-
tkaniach roboczych oraz ustalanie wspólnych stanowisk. Te ostatnie najlepiej uwidoczniło się w 
listach nt. podejścia do planu oraz finansowania badań w zakresie AI, egzaminie z informatyki na 
maturze czy planowaniu nowej perspektywy finansowej. Przy omawiani spraw bilateralnych wie-
lokrotnie spotykałem się z prezesami PIIT, NOT oraz KIGEiT. 

Zawarte zostały formalne porozumienia o współpracy z NASK, IBE oraz Szerokim Porozumieniem 
na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, którego sekretariat od 2019 roku prowadzi PTI. 

 

Ad. f) Udział w charakterze eksperckim w zespołach, grupach oraz innych gremiach doradczych 
instytucji podległych Ministrowi Cyfryzacji. 

Udział w gremiach eksperckich Ministra Cyfryzacji jest z wielu powodów ważny zarówno dla 
wspierania działań na rzecz informatyzacji jak również dla utrzymywania kontaktów roboczych. 
Uczestniczyłem w spotkaniach: grupy roboczej ds. cyberbezpieczeństwa, grupy roboczej ds. kom-
petencji cyfrowych, grupie roboczej ds. projektów 3 osi POPC.  

Uczestniczyłem także, jako przedstawiciel PTI w: radzie programowej Forum Teleinformatyki, ra-
dzie programowej SPRUC, zespole IFAP UNESCO oraz kapitule rekomendującej do nagród UNE-
SCO. 

 

Ad. g) Poszukiwanie nowych pól aktywności ECDL oraz IR. 

Sukcesy na polu ECDL oraz IR są żywotnym interesem PTI. Uczestniczyłem w szeregu spotkań z 
tym związanych, w miarę mojej wiedzy oraz możliwości organizacyjnych starając się wspierać te 
działalności. Spotykałem się z koordynatorami ECDL oraz podczas moich wyjazdów do oddziałów 
PTI sprawy ECDL oraz IR zawsze były dyskutowane.  

 

Ad. h) Wparcie oraz współautorstwo przegotowywanej publikacji „Historia zakładów Era” w 
ramach cyklu publikacji PTI – Polska Informatyka. 

Decyzja o przygotowaniu publikacji historycznej o zakładach Era podjęta została w roku 2018 po 
specjalnym seminarium z okazji 70-lecia Informatyki w Polsce. Utworzył się zespół autorski, który 
doprowadził do rozpoczęcia tworzenia opracowania. PTI zobowiązało się do publikacji książki zaś 
jej autorzy do bezpłatnego przygotowania stosownych treści. W pierwszym półroczu 2019 r.  od-
było się kilka spotkań redakcyjnych. Całość powinna się ukazać w druku na początku 2020 roku. 
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Ad. i) Tworzenie warunków dla działalności Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Informatyka. 

Rada sektorowa, której koordynatorem jest PTI a przewodniczącą kol. Beata Ostrowska wpisuje się 
w misje naszego Towarzystwa. Daje możliwość promocji oraz pogłębionej współpracy środowi-
skowej. Z pozycji prezesa PTI starałem się tworzyć dogodne warunki dla jej funkcjonowania. 

 

Ad. j) Udzielanie patronatów dla wydarzeń z zakresu teleinformatyki przy okazji których pro-
mowane było PTI. 

Udzielanie patronatów PTI ma głównie charakter promocyjny. Udzieliliśmy wielu patronatów dla 
znaczących imprez i wydarzeń jak np. : konferencja TIME, konferencja Informatyka w edukacji, Olim-
piada Informatyczna Szkół, Warszawskie Dni Informatyki, Inicjatywa ‘Seed for the future”,  plus 
kilka dodatkowych patronatów styczeń – czerwiec. 

 

Ad. k) Uczestniczenie w charakterze przedstawiciela ZG PTI w spotkaniach, konferencjach i se-
minariach. 

Rutynowa działalność prezesa PTI. W marcu zorganizowano pierwsze spotkanie z przewodniczą-
cymi sekcji tematycznych. Nie udało się uzgodnić wspólnego terminu spotkania członków honoro-
wych. Na szczególną uwagę zasługuje udział w: konferencji TIME, konferencji Bezpieczeństwo 
dzieci w Internecie, otwarciu i zamknięciu Szkolnej Olimpiady Informatycznej, uroczystości otwarcia 
wspólnej szkoły doktorskiej 6 ciu instytutów PAN, konferencji prezentującej raport MC dotyczący 
AI,  konferencji Informatyka w Edukacji (Toruń, czerwiec), uroczystości wręczenia nagród za najlep-
sze prace dyplomowe z dziedziny informatyki (Wrocław, styczeń). 

Dwukrotnie spotykałem się z Ministrem Cyfryzacji, trzykrotnie z wiceministrami. Uczestniczyłem w 
5 ciu posiedzeniach komisji sejmowych. 

 

Ad. l) Wypełnianie obligatoryjnych powinności Prezesa PTI jak. np. podpisywanie dokumentów, 
umów, listów itp. w tym obszerna korespondencja mailowa. 

Rutynowa działalność prezesa PTI. Przygotowywanie tematyk posiedzeń Zarządu Głównego oraz 
Prezydium Zarządu Głównego. 

W okresie styczeń – czerwiec 2019 ponad 500 maili przeszło przez skrzynkę pocztową. W osobi-
stym katalogu roboczym PTI zgromadziłem ponad 400 plików. Nad większością z nich pracowałem 
lub je sam tworzyłem. 

 


