Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI (31 października 2020 r.)
Konkursy: gier edukacyjnych GEEK i na najlepsze książki 2021 r.;
współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym i koncepcja wyróżnień
PTI w 2021 r. – to główne tematy posiedzenia ZG PTI. Warte uwagi są
także informacje dotyczące bieżących działań Towarzystwa.
ZG podjął dwie uchwały dotyczące: zatwierdzenia regulaminu konkursu
na najlepsze książki 2021 r. i zatwierdzenia zmian do regulaminu dla
uczestników konkursu GEEK.
Konkurs "Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe" GEEK
Prezes Wiesław Paluszyński podziękował koleżance dr inż. Małgorzacie
Kalinowskiej-Iszkowskiej za ogromną pracę włożoną w jego organizację. Konkurs
wystartował 15 października br. i już cieszy się dużym zainteresowaniem, chociaż
akcja marketingowo-informacyjna jeszcze nie ruszyła. Jej koncepcję trzeba było
na nowo przemyśleć w związku z przejściem klas 4-8 (czyli adresatów konkursu)
na pracę zdalną. PTI stoi na stanowisku, że konkurs należy kontynuować, bo
teraz ciekawe inicjatywy edukacyjne są szczególnie cenione. Ustalono, że:
1. 2 listopada rozpocznie się wysyłka informacji o konkursie do ok. 30 tys.
szkół. Z uwagi na bariery po stronie odbiorów komunikat nie będzie
zawierał grafiki. Wysyłka będzie powtarzana 3-krotnie.
2. Akcja promocyjna konkursu na stronach pti.org.pl i mlodzi.pti.org.pl
zostanie ujednolicona.
3. Z uwagi na sytuację pandemiczną termin zgłoszeń do konkursu zostanie
wydłużony z 15 grudnia do końca br.
4. Z tego samego powodu wymagana jest zmiana regulaminu, poprzednio
rodzice podpisywali zgodę na udział swoich dzieci w konkursie, obecnie –
wobec braku możliwości złożenia podpisu – wyrażeniem zgody będzie
wypełnienie formularza zgłoszenia do konkursu; doprecyzowano też
niektóre zapisy związane z RODO (w związku ze zmianami regulacji
europejskich)
5. Dla osób zaangażowanych w organizację konkursu GEEK zostanie
przygotowany akt nominacji do Komitetu Organizacyjnego wraz z
podziękowaniem za wkład pracy i duże zaangażowanie w organizację
konkursu.
Konkurs na Najlepsze Książki Informatyczne 2021 r.
Propozycja zmian regulaminu konkursu została wypracowana na 2. posiedzeniu
Rady Naukowej PTI IV Kadencji. Obejmują one:
1. Zamianę wyróżnień na nagrody niższego stopnia, przyjęto nagrody w
systemie 3-stopniowym. Są to nagrody finansowe, ich koszt pokrywany
jest z budżetu Rady Naukowej PTI.
2. Rezygnację z wyodrębnionej kategorii naukowej z uwagi na brak
odpowiedniej liczby godnych zgłoszeń w ostatnich latach, wycofania się z
MNiSW z dotychczasowego dodatkowego punktowania monografii
wyróżnionych w konkursach przy ewaluacji uczelni, a jednocześnie

równoległe istnienie konkursu Komitetu Informatyki PAN, który przyznaje
doroczne Nagrody za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. prof.
Zdzisława Pawlaka.
3. Zmianę postaci przesyłania książek - zarówno do sekretarza konkursu, jak
i potem do recenzentów – z wersji papierowej na elektroniczną.
Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK)
obsługuje ramowe programy unijne, które nie są w Polsce finansowane w ramach
programów operacyjnych. PTI nawiązało relacje z KPK, żeby pozyskać wiedzę
o tych programach i móc ją upowszechniać w swoim środowisku naukowym
i biznesowym. W wielu tych programach trzeba budować międzynarodowe
konsorcja i KPK może ten proces ułatwiać. KPK zaproponował PTI stworzenie listy
młodych pracowników nauki, którzy mogliby pełnić rolę ekspertów przy ocenie
wniosków (zostaną przeszkoleni w zakresie metodyki oceny).
Rada Naukowa PTI pozytywnie oceniła pomysł podpisania porozumienia z KPK
i przyjęła deklarację w tej sprawie, zachęcającą członków PTI do rejestracji
w bazie ekspertów do recenzji projektów i ich realizacji w Programach Ramowych
Unii Europejskiej. – Jest to w interesie nauki polskiej, a w szczególności
informatyki, reprezentowanej przez PTI – głosi deklaracja Rada Naukowej.
Powołanie zespołu ZG PTI ds. kandydatur do wyróżnień
W związku z przypadającym w przyszłym roku 40-leciem PTI należy przygotować
proces nadawania wyróżnień zgodny z przyjętymi przez PTI zasadami. Powołano
zespół wewnętrzny w ramach ZG PTI, który przejrzy zgłoszone dotychczas
kandydatury i w porozumieniu z prezesami oddziałów przygotuje rekomendacje
wyróżnień będących w gestii ZG PTI (odznaki brązowe, srebrne i złote PTI). W
skład zespołu weszli koledzy: Wojciech Kiedrowski, Mariusz Tomaka i Marek
Bolanowski.
Informacja o działalności gospodarczej PTI
Izba Rzeczoznawców PTI ma w swojej ofercie 2 nowe usługi:
•

Zabezpieczenie stron internetowych do celów dowodowych to
usługa dla tych wszystkich, którzy doznali szkody z powodu
publikowanych w internecie treści. Naruszenie może dotyczyć mowy
nienawiści, publikowania zdjęć bez zgody osoby portretowanej,
złamania praw autorskich lub bezprawnego wykorzystania znaków
towarowych. W takiej sytuacji niezbędne jest zabezpieczenie –
zapisanie i zarchiwizowanie – treści, które naruszają prawa danej
osoby lub firmy. Zebrane w ten sposób materiały mogą być
wykorzystywane jako dokumentacja przed wszczęciem postępowania
karnego lub cywilnego, np. w celu uzyskania odszkodowania. Usługa
oferowana jest w dwóch wariantach, dla witryn: statycznych i
dynamicznych.

•

Audyt zgodności z WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) 2.1 to usługa dla podmiotów publicznych, które są
zobowiązane na mocy ustawy do dostosowania stron internetowych do
potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami. Izba Rzeczoznawców
PTI oferuje niezależną ocenę dostępności stron internetowych na
3 poziomach.

Prezes zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie informacji o tych usługach wśród
samorządów za pośrednictwem Związku Miast Polskich i Związku Powiatów
Polskich.
Beata Ostrowska poprosiła zebranych o informowanie firm w ich otoczeniu, że
dostępne są dofinansowane szkolenia (do 80 proc.), wynikające z „covidowych”
rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, działających pod auspicjami
PTI. Popyt na te szkolenia w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa jest
mały.
PTI realizuje 4 projekty związane z Gminnymi Ośrodkami Kultury. Trwa
pozyskiwanie do tego projektu GOK-ów z województwa zachodniopomorskiego,
z uwagi na pandemię część ośrodków rezygnuje, potrzebne jest wsparcie procesu
rekrutacji. Projekt może być interesujący dla szkół, bo poza umiejętnościami
komputerowymi przewidziane jest szkolenie w zakresie programowania Lego
(obejmujące również dostarczenie zestawów Lego i sprzętu).
Trwają rozbudowane merytoryczne prace nad wnioskiem do konkursu Krajowa
Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, ogłoszonym przez Komisję
Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe
Facility - CEF). Mają powstać platformy krajowe. Wniosek może złożyć szeroka
koalicja. Wniosek składa PTI, prowadzące sekretariat SPRUC. Projekt ma być
prowadzony przez trzy lata.
Informacje bieżące
1. Zmiany kadrowe w Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania
Kwalifikacji zostały zakończone, nowy kandydat na dyrektora Centrum już
przygotowuje się do płynnego przejęcia obowiązków.
2. Pracownicy Biura ZG zostali wyposażeni w sprzęt, umożliwiający zdalną
pracę.
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (plasująca się na I miejscu
wśród niepublicznych uczelni akademickich) uruchomiła pod patronatem PTI
studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakończone
uzyskaniem certyfikatu. Dr inż. Wacław Iszkowski, wiceprzewodniczący Rady
Naukowej PTI wygłosi z tej okazji wykład inauguracyjny z podstaw
informatyki.
Wolne wnioski

Włodzimierz Marciński zrelacjonował kilka kwestii poruszanych na ostatnim
posiedzeniu Komitetu Informatyki PAN. Powstała nowa sekcja aktywizacji kobiet
w sektorze, dr hab. Maria Ganzha będzie w niej reprezentować PTI.
Polska wypadła z pierwszej pięćsetki Computer Science listy szanghajskiej
(rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie). Po zmianie sposobu
prowadzenia studiów doktoranckich istotnie spadło zainteresowanie takimi
studiami. Problem jest bardzo poważny, bo brak doktorantów oznacza
w przyszłości brak kadr dydaktycznych i wprost zagraża rozwojowi polskiej
informatyki. Polskie przedsiębiorstwa nie są zainteresowane rozwojem
kompetencji o charakterze badawczym, nawet nie zastanawiają się, jakie
kompetencje są im potrzebne do rozwoju – żeby przeżyć tną wydatki na rozwój.
PTI przygotuje memorandum w tej sprawie, diagnozę nawiązującą do dobrych
tradycji Towarzystwa w tej mierze.
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