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Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI (30 stycznia 2021 r.) 

Przedstawienie koncepcji, ustalenie miejsca i terminu obchodów 40 - lecia PTI i SDSI 2021, 
działalność PTI na obszarze województwa podlaskiego oraz zaawansowanie prac nad upo-
rządkowaniem infrastruktury informatycznej ZG PTI – te tematy zdominowały pierwsze te-
goroczne posiedzenie ZG PTI.  

Obchody jubileuszu  

Kol. Marek Hołyński przestawił koncepcję obchodów 40-lecia PTI i SDSI. Planowana z okazji 
jubileuszu konferencja „Polska w technosferze przyszłości” ma wskazywać najistotniejsze ob-
szary rozwoju informatyki i jednocześnie angażować w prace merytoryczne całe środowisko 
PTI. Za przygotowanie  poszczególnych bloków tematycznych będą odpowiedzialne wyzna-
czone oddziały: sztuczna inteligencja (Oddział Górnośląski), informatyka kwantowa (Oddział 
Mazowiecki), transhumanizm (Oddział Małopolski), cyberbezpieczeństwo (Centrum Certyfika-
cji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji). Z okazji roku Stanisława Lema konferencję otwo-
rzy wystąpienie „lemologa”.  

Każdy z bloków tematycznych będzie się składał z wystąpienia specjalisty z danego obszaru 
(„wizjonera”) i związanej z tematem wystąpienia dyskusji, poprowadzonej przez przedstawi-
ciela oddziału. Wezmą w niej udział reprezentanci pokoleń: 25, 40 i 65 lat, co pozwoli na zo-
brazowanie poglądów różnych pokoleń na najnowsze technologie. 

Po konferencji odbędzie się Wielka Gala SDSI, składająca się z krótkiej uroczystości i koncertu. 
Wielka Gala będzie okazją do wręczenia odznak i wyróżnień PTI (oddziały mogą do 10 lutego 
br. przesyłać swoje kandydatury) oraz nagród w Konkursie GEEK. 

Po dyskusji członkowie ZG PTI zdecydowali, że konferencja „Polska w technosferze przyszłości” 
odbędzie się 27 maja 2021 r. w Centrum Naukowym Kopernik. Wybrana lokalizacja konferencji 
dobrze wpisuje się w jej tematykę – występy Teatru Robotycznego  będą dodatkową atrakcją 
dla młodzieży.  

Trwają poszukiwania miejsca, w którym odbędzie się towarzysząca konferencji Wielka Gala. 
Musi to być na tyle duża instytucja kultury, żeby mogli wziąć w niej udział wszyscy zaintereso-
wani członkowie PTI.  

W sytuacji niepewności co do rozwoju pandemii i związanych z nią obostrzeń, decyzja co do 
terminu planowanego, towarzyszącego obchodom jubileuszu, Nadzwyczajnego Zjazdu Dele-
gatów nie została podjęta. Komitet programowy zjazdu musi się jednak ukonstytuować i zająć 
niezbędnymi pracami nad statutem, wkrótce do oddziałów zostanie rozesłana informacja, 
żeby zgłaszały swoich delegatów do komitetu. Komitetowi programowemu przewodniczy  
Wojciech Kiedrowski. 
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Zaproszenie do współpracy zostało wysłane do sponsorów w zeszłym roku. Za organizację kon-
ferencji odpowiada – jako kierownik projektu – Renata Malewska. 

SDSI są co roku obchodzone 17 maja, ale ten termin nie był restrykcyjnie przestrzegany  
i z szyldu korzystały imprezy znacznie oddalone w czasie. Marek Hołyński zaapelował, żeby 
jednak wrócić do źródeł i ograniczyć czasowo liczbę imprez stowarzyszonych. Na razie na liście  
imprez związanych z SDSI 2021 są konferencje: „Informatyka w edukacji”, „Podkarpacie 2021”, 
XV Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy" w Białymstoku i Dni Otwarte 
ECDL. Oddziały proszone są o zgłaszanie swoich propozycji imprez stowarzyszonych. 

Działalność PTI na obszarze województwa podlaskiego  

Oddziały: Białostocki i Podlaski działały do tej pory na obszarze całego województwa podla-
skiego. Po rozważaniu postulatów członków obu oddziałów, ZG PTI podjął uchwałę, na mocy 
której dotychczasowy Oddział Podlaski zmieni nazwę na Oddział Łomżyński z siedzibą w Łomży 
i będzie działał na terenie powiatów: Łomża, grajewski, łomżyński, wysokomazowiecki, za-
mbrowski. 

Oddział Białostocki utrzyma swoja nazwę i będzie działał w powiatach: Białystok, Suwałki, au-
gustowski, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski. 

Na terenie swojego działania oba oddziały mogą występować do władz administracji publicz-
nej samodzielnie, natomiast na szczeblu wojewódzkim po poinformowaniu o takim zamiarze 
drugiego oddziału, żeby mógł wyrazić wolę przyłączenia się do takiego wystąpienia.  

Uchwała ma moc obowiązująca od 1 maja 2021 r. i do tego czasu obydwa oddziały powinny 
się przygotować do działania w nowej formule. 

Zmiana na stanowisku Dyrektora CCKiPK   

Od 1 lutego 2021 r. stanowisko dyrektora Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania 
Kwalifikacji obejmuje Bogusław Dębski, który 30 lat swojej kariery zawodowej poświecił infor-
matyce stosowanej, a ostatnie cztery lata pracował w Ministerstwie Cyfryzacji, ostatnio jako 
dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. ZG PTI podjął uchwałę w sprawie 
zmiany na stanowisku dyrektora CCKiPK. 

Prezes W. Paluszyński podziękował dotychczasowemu dyrektorowi Centrum, Jarosławowi Ko-
walskiemu, za przygotowanie tej jednostki do przekazania w nowe ręce. Jarosław Kowalski, 
który złożył podziękowania zespołowi centrum, będzie nadal wspierał PTI jako pełnomocnik 
ZG ds. kontaktów z Fundacją ECDL.  

Stan modernizacji zasobów informatycznych ZG i wdrażania narzędzi do elektronizacji 
obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego 

W związku z koniecznością usprawnienia pracy w biurze i w całym PTI zdecydowano o wpro-
wadzeniu podpisu cyfrowego. Mimo niedoskonałej procedury, od końca zeszłego roku 32 
osoby uzyskały taki podpis. Równolegle wdrożono platformę do automatyzacji obsługi doku-
mentów Signer (pozwala m.in. na wgrywanie dokumentów i wskazanie, kto ma je podpisać, 



 
 
 

wysyła maile), ale nie funkcjonuje ona w pełni. Potrzebna jest też prosta dokumentacja dla 
użytkowników. Przy używaniu podpisu elektronicznego niezbędne jest repozytorium  doku-
mentów elektronicznych, miało ono powstać w ramach infrastruktury PTI, obsługiwanej przez 
BZG i też jeszcze nie działa. 

Prowadzone są także prace związane z uporządkowaniem zasilania elektrycznego w BZG.  
W związku z migracją w chmurę Office’a poszukiwane jest rozwiązanie do obsługi sali konfe-
rencyjnej z wykorzystaniem dedykowanego terminala tylko do  Teamsów i elementów sys-
temu do obsługi wideokonferencji Cisco,  który jest bardzo drogi w eksploatacji (z systemu 
Webex będziemy nadal korzystać).  

Odpowiednio przygotowywane są również systemy do obsługiwania uruchamianego systemu 
certyfikacji kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa, bo będą one naturalnym celem ata-
ków. Serwisy historyczne, nieużywane i nieaktualizowane, będą zarchiwizowane i będą mu-
siały być wyłączone. W planach jest także aktualizacja systemów ECDL, bo platforma bazuje 
na starych wersjach rozmaitych frameworków, którym kończy się wsparcie. 

System członkowski Sorga 

System Sorga rozwija się planowo – poinformował Tomasz Klasa. Kajetan Wojsyk przygotował 
dokument z przeprowadzonych testów. Powstało też podsumowanie już wprowadzonych 
zmian, obejmujące również plany wydawnicze dostawcy narzędzia na najbliższe półrocze.  
W tym tygodniu zostanie uruchomione sortowanie głosowań, trwają prace nad archiwizacją. 
W lutym powinien się zakończyć cykl zmian mających na celu obsłużenie sekcji. Trzeba się bę-
dzie zastanowić nad wprowadzeniem możliwości automatycznego fakturowania związanego  
z eventami. 

Możliwe jest już opłacanie składek z poziomu systemu. Nowy członek ma automatycznie nali-
czoną składkę i wpisowe. Prezes W. Paluszyński poprosił o rozpropagowanie tej informacji.  

 

 


