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Działalność W. Marcińskiego w charakterze prezesa PTI – w roku 2019 

 

1. II 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. Realizacja zadań przewidzianych w  konkursie Ministra Sprawa Zagranicznych - Dyploma-
cja publiczna 2019 i przygotowanie wniosku na realizacje projektu „Od polskiej szkoły ma-
tematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania, czyli o informatykach polskiej 
żyle złota”. 

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

d. Doprowadzenie do wydania publikacji „Historia zakładów Era” w ramach biblioteki histo-
rycznej PTI. 

e. Współorganizowanie Forum Młodych Mistrzów, prowadzenie go oraz wyróżnienie pracy 
dyplomem PTI 

f. Organizacja konferencji „Umiejętności Cyfrowe 2019PL” oraz Listy 100 
g. Tworzenie warunków dla działalności Rady Sektorowej ds. Kompetencji – telekomunikacja 

oraz cyberbezpieczeństwo. 
h. Udzielanie patronatów dla wydarzeń z zakresu teleinformatyki przy okazji których promo-

wane było PTI. 
i. Uczestniczenie w charakterze przedstawiciela ZG PTI w spotkaniach, konferencjach i semi-

nariach. 
j. 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. 

Kontynuowane były prace związane z przygotowaniem przez PTI systemu certyfikacji kwalifikacji 
w obszarze cyberbezpieczeństwa, w których brałem udział. 

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

• W ramach współpracy z IBE wypracowane zostały opisy trzech kwalifikacji rynkowych w 
zakresie cyberbezpieczeństwa na poziomach: specjalista, ekspert oraz menadżer.  

• Złożone zostały stosowne wnioski do Ministerstwa Cyfryzacji o włączenie ww. kwalifikacji 
do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz uznanie PTI za jednostkę uprawnioną do cer-
tyfikowania ich. 

• Udzielono w ramach przewidzianych prawnie konsultacji społecznych wyjaśnień do złożo-
nych wniosków. 
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• Prowadzonym działaniom towarzyszyło wiele spotkań z osobami oraz instytucjami wiodą-
cymi w tematyce cyberbezpieczeństwa.  Spotykano się przede wszystkim przedstawicie-
lami odpowiedzialnych za ta tematykę instytucji jak Ministerstwo Cyfryzacji, MON,  Instytut 
Łączności oraz NASK. 

• Prowadzono rozpoznanie oraz konkretne rozmowy w sprawie pozyskania środków finan-
sowych na wsparcie prac na systemem certyfikacji (MC, MON, NASK, POPC, NCBiR, ZBP) - 
niestety bezskutecznie. 

Ww. aktywności były realizowane w nieformalnym zespole z udziałem zatrudnionego eksperta 
oraz wiceprezesa PTI kol. Janusza Żmudzińskiego. Temat będzie kontynuowany w 2020 roku i po 
zbudowaniu systemu stanie się ważnym elementem działalności PTI.  

 

Ad. b) Realizacji zadań przewidzianych w konkursie Ministra Sprawa Zagranicznych - Dyplo-
macja publiczna 2019 i przygotowanie wniosku na realizacje projektu „Od polskiej szkoły ma-
tematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania, czyli o informatykach polskiej żyle 
złota”. 

Działania były następstwem pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu oraz decyzji ZG PTI o jego re-
alizacji. Zgodnie z warunkami konkursu zostałem jego koordynatorem.  W ramach konkretnych kro-
ków realizacyjnych miało miejsce: 

• Wytypowano osoby z którymi przeprowadzone zostały rozmowy tworzące wkład do ma-
teriałów filmowych. Warte podkreślenia jest to, że praktycznie wszystkie osoby do których 
wystąpiliśmy wyraziły zgodę. Były to m.in. profesorowie: Jan Madey,  Krzysztof Diks, Joanna 
Przegalińska, Marek Hołyński prezesi: Adam Górak, Janusz Filipiak, Adam Kiciński, Maciej 
Popowicz, olimpijczycy i medaliści mistrzostw świata: Andrzej Gąsiennica-Samek, Marek 
Cygan, Jarosław Pacholski, Jarosław Kwiecień, przedstawiciele zagranicznych firm IT: Ewa 
Maciaś, Victor Conseco. Nagrano ponad 1,5 godziny wywiadów. 

• Utworzono stronę internetową w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej – 
www.landofitmasters.pl promującej projekt oraz udostępniającej jego produkty 

• Nagrano główny film informacyjny od długości ponad 14 minut. 
• Nagrano trzy spoty tematyczne pokazujące sukcesy: a) kształcenia mistrzów, b) sukcesów 

w międzynarodowej rywalizacji, c) polskich gier komputerowych. 
• Nagrania oraz materiały „pisane” zostały umieszczone na stronie internetowe; wersje wi-

deo także w mediach społecznościowych. 
• Zorganizowano konferencję prasową podsumowującą projekt. 
• Oddano projekt instytucji zlecającej – MSZ oraz rozliczono bez zastrzeżeń. 

Projekt został zrealizowany przy współpracy członków ZG PTI (M. Hołyński, W. Kiedrowski, J. Ja-
worowski) oraz pracowników Biura ZG (K. Kamińska, P. Giersz, D. Belowska). 

 

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

Podobnie jak we wcześniejszych okresach brałem udział w gremiach eksperckich Ministra Cyfryza-
cji i podległych mu instytucji, np. POPC. Jest to z wielu powodów ważne zarówno dla wspierania 
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działań na rzecz informatyzacji jak również dla utrzymywania kontaktów roboczych. Uczestniczy-
łem w spotkaniach: grupy roboczej ds. cyberbezpieczeństwa, grupy roboczej ds. kompetencji cyfro-
wych, grupie roboczej ds. sztucznej inteligencji, 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. d) Doprowadzenie do wydania publikacji „Historia zakładów Era” w ramach cyklu publikacji 
PTI – Polska Informatyka. 

Była to kontynuacje wcześniej podejmowanych działań. Uczestniczyłem w spotkaniach zespołu 
autorskiego oraz ostateczne weryfikacji zgłoszonych tekstów. W końcu 2019 roku całość opraco-
wania została przekazana do druku. Całość powinna się ukazać w druku na początku 2020 roku. 

Wsparcia dla ww. prac udzieliło Biuro ZG, zarówno w samych składzie jak i sprawach organizacyj-
nych zlecenia druku. 

 

Ad. e) Współorganizowanie Forum Młodych Mistrzów, prowadzenie go oraz wyróżnienie pracy 
dyplomem PTI 

Tradycyjnie, we wrześni organizowane jest od 25 ciu lat Forum Teleinformatyki. Jestem członkiem 
rady programowej Forum a PTI udziela mu swojego patronatu. Jedną z imprez towarzyszących jest 
tzw. Forum Młodych Mistrzów podczas którego młodzi naukowcy prezentują swoje innowacyjne 
projekty. Prowadziłem to Forum. Jedną z przyznawanych nagród w kategorii „poza horyzont” jest 
nagroda PTI. Z ramienia naszej organizacji dokonałem wyboru najciekawszej moim zdaniem pracy. 
W grupie oceniającej jest także kol. Zbigniew Szpunar z oddziału dolnośląskiego. 

 

Ad. f) Organizacja konferencji „Umiejętności Cyfrowe 2019PL” oraz Listy 100 

PTI jest od 2013 roku członkiem wspierającym Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cy-
frowych w Polsce a od 2019 roku prowadzi jego sekretariat. W listopadzie PTI zorganizowało 
wspólnie z NASK konferencję Umiejętności Cyfrowe 2019 Pl. Konferencji, tradycyjnie towarzyszy 
ogłoszenie Listy 100 osób, które na znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności 
cyfrowych w ostatnim roku. Na liście tej jest kilku członków naszego Towarzystwa. Współorgani-
zowałem zarówno program konferencji jak i Listę 100. W pracach na wyłonieniem Listy 100 z ra-
mienia Biura uczestniczyła pani D. Sachowicz. 

 

Ad. g) Tworzenie warunków dla działalności Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Telekomunika-
cja oraz Cyberbezpieczeństwo 

W listopadzie 2019 r. PTI otrzymało informacje o korzystnym dla niego rozstrzygnięciu konkursu na 
prowadzenie kolejnej rady sektorowej – Rady Sektorowej ds. Kompetencji – telekomunikacja oraz 
cyberbezpieczeństwo. Partnerem projektu jest PIIT. W związku z tym został zorganizowany Zespół 
Sterujący przedsięwzięcia którego zostałem przewodniczącym. Zespół został zaangażowany w 
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dobór członków Rady Sektorowej. Zorganizował także pierwsze, nieformalne posiedzenie.   Prze-
wodniczącą Rady została kol. Beata Ostrowska wpisuje się w misje naszego Towarzystwa. Z po-
zycji prezesa PTI starałem się tworzyć dogodne warunki dla jej funkcjonowania. 

 

2. Ad. h) Udzielanie patronatów dla wydarzeń z zakresu teleinformatyki przy okazji których 
promowane było PTI 

Udzielanie patronatów PTI ma głównie charakter promocyjny. Udzieliliśmy wielu patronatów dla 
znaczących imprez i wydarzeń jak np. : XXV Forum Teleinformatyki, Jesienne Targi Pracy i Praktyk 
dla Informatyków i Elektroników, Konferencja - Analityka danych w administracji, Regionalne Kon-
wenty Informatyków, Konferencja What The H@ck, CYBERSEC 2019, "Wymiary Sztucznej Inteli-
gencji. NASK, cyfryzacja, Polska", IV Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji,  Forum Kierowni-
ków IT w Administracji, Imapct fintech'19, Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech i inne. W 
sumie ponad 30 patronatów. 

 

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

Rutynowa działalność prezesa PTI.  Bilateralnie raz  spotykałem się z Ministrem Cyfryzacji, dwu-
krotnie z wiceministrami. Uczestniczyłem w 6 ciu posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. W 
imieniu PTI i całego środowiska składałem do komisji Sejmu wniosek w sprawie odrzucenia zapi-
sów w kodeksie postępowania administracyjnego dopuszczający patentowanie oprogramowania. 
Uzasadniałem go na komisji. Składałem wniosek do komisji Senatu w sprawie umożliwienie w po-
stępowaniach sądowych dotyczących oprogramowania udziału pomocniczego organizacji branżo-
wej informatyków. Uzasadniałem ten wniosek na posiedzeniu komisji 

 

Ad. j) 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 lipiec - grudzień 2019 ponad 600 maili przeszło przez skrzynkę pocztową. W osobistym 
katalogu roboczym PTI zgromadziłem ponad 350 plików. Nad większością z nich pracowałem lub 
je sam tworzyłem. 

Uwaga: W drugim półroczu wykonałem jedno zlecenie IR, na opracowanie, o które zostałem oso-
biście poproszony. Także w ramach projektu PoLAND of IT masters otrzymałem zlecenie na jego 
koordynacje oraz scenariusz realizacyjny. Otrzymałem stosowne zgody GKR. 

 


