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Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI  
27 lutego 2021 r. 

Informacje po posiedzeniu Prezydium ZG PTI, zaawansowanie prac związanych z obcho-
dami ŚDSI 2021 i 40-lecia PTI oraz kondycja Izby Rzeczoznawców – to główne tematy  luto-
wego posiedzenia ZG PTI.  

Informacje po posiedzeniu Prezydium ZG PTI  

Prezydium ZG PTI zweryfikowało budżet na 2021 r., który został zatwierdzony przez ZG.   

PTI stara się mieć swoich przedstawicieli we wszystkich ważnych dla Towarzystwa organach 
doradczych. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nabór członków do Rady Cyfryzacji, Prezydium 
ZG PTI zarekomendowało Prezesa Wiesława Paluszyńskiego jako kandydata. Trwa też proce-
dura zgłaszania nowych członków  Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji działającej 
na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na wyższych uczelniach. Kandydatem PTI na 
członka PKA został kol. Jakub Swacha z Oddziału Zachodniopomorskiego.  

Prezes Paluszyński poinformował także, że zamierzamy składać wnioski  w konkursach zwią-
zanych z EDIH, których celem będzie udzielanie wsparcia dla firm startujących w nowych pro-
jektach objętych Programem Operacyjnym POPC2. Trwa dopiero wstępny nabór krajowy, a 
procedura jest długotrwała i wymaga akceptacji KE. Aktywność doradcza w tych projektach 
będzie płatna, co dla PTI mogłoby stanowić potencjalne wsparcie zarówno dla Izby Rzeczo-
znawców, jak i działalności w ramach ECDL. Również środowisko akademickie mogłoby zaist-
nieć w tych projektach.  

PTI objęło patronatem konferencję „5G Made Together”. Prezes Paluszyński prowadził na 
niej panel, którego nagranie jest dostępne w internecie. Prezes został zaproszony także do 
udziału w panelu Konferencji „TIME” dotyczącym certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeń-
stwa, który już nagrano  i będzie on odtworzony na konferencji organizowanej przez KIGEiT, 
PIIT i szereg innych organizacji pracodawców sektora teleinformatycznego. Prezes zwrócił się 
do uczestników posiedzenia z prośbą o dostarczanie informacji o imprezach, w których mery-
torycznie uczestniczą – jest to istotne ze względów wizerunkowych. 

Obchody jubileuszu 40-lecia PTI i ŚDSI 2021– stan prac 

Z powodu kolizji z planowanym na 27-28 maja br. XVI Forum Bezpieczeństwa i Audytu ”Se-
mafor” przesunęliśmy termin konferencji „Polska w technosferze przyszłości” na 25 maja br. 
(Centrum Nauki Kopernik). W związku ze zmianą  terminu powstał nowy folder konferencji z 
nowym logiem. Obie prace zyskały dobrą ocenę, ale logo wymaga uzupełnienia o polski znak 
diakrytyczny. Wysłano zaproszenia do większości partnerów honorowych i instytucjonalnych, 
partnerów medialnych i organizacji branżowych. 
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Za przygotowanie  poszczególnych bloków tematycznych konferencji są odpowiedzialne wy-
znaczone oddziały i jednostki PTI: sztuczna inteligencja (Oddział Górnośląski), informatyka 
kwantowa (Oddział Mazowiecki), transhumanizm (Oddział Małopolski), cyberbezpieczeństwo 
(Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji). Ze wstępnego programu 
konferencji, przedstawionego przez dyr. generalną Katarzynę Jędrykę, wynika, że organizacja 
poszczególnych bloków tematycznych jest na różnych etapach zaawansowania.  Blok poświę-
cony sztucznej inteligencji ma już prowadzącego (kol. Adrian Kapczyński) i wytypowanych 
uczestników dyskusji, podobnie blok poświęcony cyberbezpieczeństwu (prowadzący – kol. 
Jacek Orłowski). Trwają prace nad pozostałymi blokami tematycznymi, nie ustalono także 
jeszcze, jaki ekspert „lemolog” otworzy konferencję.  

Jest wciąż nadzieja na zorganizowanie 25 maja br. Wielkiej Gali ŚDSI 2021, składającej się z 
krótkiej uroczystości i koncertu muzyki kameralnej w Filharmonii Narodowej. Wielka Gala bę-
dzie okazją do wręczenia odznak i wyróżnień PTI , a konferencja będzie miejscem wręczenia 
nagród w Konkursie GEEK.  

Pojawił się pomysł na zorganizowanie wystawy poświęconej 40-leciu PTI, która mogłaby być 
ulokowana w hallu Filharmonii, a później przeniesiona w inne miejsce. Mamy dobrze opraco-
waną historię Towarzystwa i materiały przygotowane na 70-lecie polskiej informatyki. 
Wstępny scenariusz zakłada przygotowanie kilku plansz przez każdy oddział. Trwają poszuki-
wania kuratora wystawy, która będzie także ukierunkowana na przyszłość. Kol. Grzegorz Szy-
jewski zaoferował się z pomocą przeniesienia takiej wystawy do sieci.  

Dyr. generalna Katarzyna Jędryka poinformowała, że równolegle z przygotowywaniem konfe-
rencji w Centrum Nauki Kopernik prowadzone są prace nad ewentualnym przeniesieniem tej 
imprezy do internetu. Od 1 marca br. będzie funkcjonowało logo PTI z wpisanym hasłem 40-
lecia, a tekst o prapoczątkach PTI zapoczątkuje obchody jubileuszu w sieci. Prezes Paluszyń-
ski zwrócił się do przedstawicieli oddziałów mających w swoich szeregach członków założy-
cieli o przygotowanie przy ich pomocy krótkich materiałów wspomnieniowych. 

Termin towarzyszącego obchodom jubileuszu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów nie został 
jeszcze ustalony, decyzję trzeba będzie podjąć najpóźniej 6 tyg. przed planowanym termi-
nem. Najważniejszym zadaniem Zjazdu jest wprowadzenie takich zmian w statucie, które 
umożliwiłyby ludziom młodym przynależność do PTI. Pojawił się pomysł wprowadzenia moż-
liwości powołania wirtualnego oddziału PTI dla osób, które nie są zainteresowane działaniem 
w lokalnych strukturach Towarzystwa. Przeciwko inicjatywom skupiania działalności raczej w 
sekcjach, a nie w oddziałach zaprotestował kol. Marian Bubak. Jego zdaniem, w oddziałach 
spotykają się przedstawiciele różnych środowisk, co jest wartością, natomiast sekcje izolują. 
Kol. Marek Hołyński postulował, żeby usiłować przyciągnąć polskich informatyków działają-
cych zagranicą i wykorzystywać ten kapitał intelektualny. Komitetowi programowemu Zjazdu 
przewodniczy Wojciech Kiedrowski, ten zespół wypracuje odpowiednie rozwiązania. 

Wnioski o odznaczenia i wyróżnienia 

Z uwagi na nieprzestrzeganie zasad przyznawania odznak  i wyróżnień oraz niewspółmierną 
do wielkości poszczególnych oddziałów liczbę zgłoszeń, niezbędne będzie powołanie zespołu 
do weryfikacji wniosków o odznaczenia. W sprawie członkostw honorowych odbędzie się 



 
 
 

osobne posiedzenie ZG PTI. Z okazji 40-lecia PTI dotychczasowi członkowie honorowi będący 
założycielami PTI dostaną dyplomy, a żyjący członkowie założyciele – złotą odznakę PTI, jeśli 
jeszcze taką nie zostali wyróżnieni. W szeregach PTI nie ma zgody co do definicji członka za-
łożyciela, jedni uważają, że członkiem założycielem jest osoba, która złożyła swój podpis pod 
dokumentem o powołanie PTI, inni, że na to miano zasługują wszyscy zgłoszeni na I Zjazd PTI. 
Kol. Janusz Dorożyński zaproponował, żeby bazować na liście członków założycieli opubliko-
wanej na początku lat 80. w Biuletynie PTI. Ostateczne decyzje będą podjęte po konsultacji z 
przewodniczącym sekcji historycznej, kol. Jerzym Nowakiem. 

Stan wdrażania nowych produktów i sprzedaży w Izbie Rzeczoznawców 

Kol. Tomasz Szatkowski poinformował, że trwają rozmowy z 10 podmiotami, zainteresowa-
nymi usługami izby.  

W zakresie oferowanych przez Izbę nowych produktów audytem zgodności z WCAG, czyli 
usługą dla podmiotów publicznych, które są zobowiązane na mocy ustawy do dostosowania 
stron internetowych i BIP do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, zaintereso-
wane są już pierwsze urzędy. W ramach działań promocyjnych dla tej usługi planowane jest 
na marzec webinarium przygotowywane przez kol. Adama Szabuniewicza i Przemysława Jat-
kiewicza. 

Zrealizowano już pierwsze zamówienie na nową usługę uruchomioną w Izbie Rzeczoznaw-
ców „Zabezpieczanie stron internetowych do celów dowodowych”. Ruszamy szerzej z kam-
panią promocyjną,. Ofertą Izby w tym zakresie zainteresowała się jedna z wiodących kancela-
rii prawnych specjalizujących się m.i. w kwestiach związanych z IT.  

Trzeci z nowych produktów  – doradztwo biznesowe i audyty zgodności z RODO/CYBERSECU-
RITY – Izba zamierza realizować we współpracy z inną kancelarią prawną, z którą wkrótce 
podpiszemy umowę partnerską. 

Na 24 marca zaplanowana jest organizowana przez Izbę Rzeczoznawców wspólnie z tą Kan-
celarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy konferencja: „Ekspert zewnętrzny i biegły w pro-
jektach oraz sporach IT”. Szczegółowy program konferencji i zaproszenia zostaną opubliko-
wane do 12 marca. 

Modernizacja zasobów informatycznych ZG  

Ten proces się przedłuża – jak to zwykle bywa porządki ujawniają inne, niespodziewane nie-
dociągnięcia. Zaplanowano modernizację części sieciowej wraz z konfiguracją HSM.  

Sprawy różne 

PTI pozytywnie rozpatrzy wnioski o patronaty – dla Forum Podpisu Elektronicznego i dla pro-
jektu promującego Polskę jako miejsce do inwestowania w projekty IT. Częścią tego przed-
sięwzięcia jest stworzenie  strony internetowej https://doitinpoland.com/, która będzie za-
wierała szczegółowe analizy polskiej branży IT i ukazywała Polskę jako jeden z najlepszych 
krajów na świecie do utworzenia filii IT przez firmy zagraniczne. 

https://doitinpoland.com/


 
 
 

Na zakończenie posiedzenia Prezes Paluszyński przypomniał członkom ZG PTI o obowiązku 
dostarczenia do 10 marca informacji o ich aktywności. Poinformował też, że wkrótce ponow-
nie ruszy strona prezentująca pracowników ZG.   

 

 

 


