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Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 
 (24 kwietnia 2021 r.) 

Zmiana formy obchodów ŚDSI i przesunięcie Wielkiej Gali na wrzesień, stan przygotowań 
do obu tych wydarzeń oraz do Zjazdu Nadzwyczajnego PTI to główne tematy kwietnio-
wego posiedzenia ZG PTI.  

Konferencja w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się zgod-
nie z planem 25 maja br., jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną ‒ w formule zdalnej. 
Program konferencji, odbywającej się pod hasłem „Polska w technosferze przyszłości", bę-
dzie poruszał najistotniejsze kwestie technologiczne, takie jak: sztuczna inteligencja, infor-
matyka kwantowa i cyberbezpieczeństwo. W związku z rokiem Stanisława Lema, w 100. rocz-
nicę jego urodzin, wszystkie zagadnienia skonfrontujemy z przewidywaniami naszego wybit-
nego futurologa. Na stronie https://sdsi.pl została uruchomiona rejestracja, otwarta dla 
wszystkich zainteresowanych tematyką obrad. Prezes Wiesław Paluszyński rozmawiał już z 
min. Markiem Zagórskim na temat jego udziału w naszych obchodach.  

Wielka Gala odbędzie się 10 września br. w Filharmonii Narodowej. Uroczystość poprzedzi 
sesja na temat technicznych, socjologicznych i kulturowych uwarunkowań transhumanizmu. 
Gala będzie okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń i wyróżnień z okazji 40-lecia PTI. 
Każdy członek PTI może liczyć na zaproszenie do udziału w tej uroczystości. Oddziały będą 
koordynowały potwierdzenia uczestnictwa i logistykę związaną z transportem.  

Prace związane z organizacją konferencji są na finiszu. Program został domknięty, wkrótce 
zostanie wybrana firma streamingowa, która zrealizuje profesjonalną transmisję konferencji 
ze studia. Rozmowy ze sponsorami są na zaawansowanych etapach, podpisywane są umowy 
z partnerami medialnymi.  

W związku z Wielką Galą ZG PTI przyjął uchwałę ustanawiającą medal honorowy dla człon-
ków założycieli w 40. rocznicę założenia Towarzystwa.  

Wystawa historyczna i broszura  

Kol. Marek Hołyński, pełniący rolę koordynatora wystawy historycznej prezentującej dorobek 
40-lecia PTI, przedstawił stan przygotowań. Trwa zbieranie informacji o dokonaniach lokal-
nych, prezesi oddziałów otrzymali pismo w tej sprawie. Chodzi o materiały obrazujące ważne 
chwile, także z mniej formalnych spotkań, plakaty, loga, zdjęcia – w dobrej jakości i z rzetel-
nymi opisami. Planowany jest podział wystawy na bloki: historyczny (w szerszym kontekście); 
prezentujący PTI jako reprezentanta środowiska; konferencyjno-seminaryjny; konkursowy; 
związany z ECDL; poświęcony Izbie Rzeczoznawców.   

Kol. Włodzimierz Marciński podjął się przygotowania okolicznościowej publikacji, PTI wydało 
taką na swoje 35-lecie, chodzi o uzupełnienie ostatnich 5 lat historii Towarzystwa.  
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Przygotowania do Zjazdu Nadzwyczajnego  

Uruchomiono zespół programowo-statutowy, będzie się on spotykał co tydzień, żeby wypra-
cować zmiany w statucie i programie. Statut powinien sankcjonować uproszczoną procedurę 
przyjmowania do PTI, a także możliwość przynależności wirtualnej. Propozycje zmian progra-
mowych będą prezentowane na liście dyskusyjnej delegatów, uchwała programowa zostanie 
przygotowana w czerwcu br. i także poddana konsultacjom, Zjazd odbędzie się 11 września 
br. o ile pozwolą na to warunki epidemiologiczne. Z tego względu Uchwała o zwołaniu Zjazdu 
zostanie podjęta przez ZG w czerwcu.  

Sprawy różne  

Kol. Włodzimierz Marciński poinformował, że projekt PTI "Land of IT masters - hub informa-
cyjny o światowych sukcesach polskiej informatyki", z najwyższą oceną został zaakceptowany 
w konkursie MSZ - Dyplomacja publiczna 2021. Przed nami opracowanie metody gromadze-
nia oraz udostępniania ciekawych informacji o autentycznych sukcesach polskich informaty-
ków, firm informatycznych oraz ich produktów. Na posiedzeniu KI PAN kol. Marciński będzie 
apelował do profesorów o pomoc w budowie sieci korespondentów projektu. Niewyklu-
czone, że potrzebne będą dodatkowe środki w celu zachowania jakości tego projektu o 
znacznym potencjale wizerunkowym dla PTI. 


