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Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI
(29 maja 2021 r.)
Omówienie sprawozdania z działalności PTI w 2020 r., przygotowania do wrześniowej Gali i
Zjazdu Nadzwyczajnego oraz stan prac związanych z wydawaniem certyfikatów cyberbezpieczeństwa – te tematy zdominowały majowe posiedzenie ZG.

Sprawozdanie z działalności PTI
Prezes Wiesław Paluszyński podziękował dyrektor generalnej, Katarzynie Jędryce, za przygotowanie sprawozdania. Dokument taki powstaje metodą addytywną ze sprawozdań oddziałów, które niekiedy umieszczają tam także dane finansowe. Wersja do publikacji sprawozdania
nie powinna ich zawierać, kol. Beata Ostrowska zaoferowała swoją pomoc przy jej przygotowaniu.
Lista wyróżnień i odznaczeń
Kol. Wojciech Kiedrowski, przewodniczący zespołu roboczego ds. wyróżnień i odznaczeń, poinformował, że wpłynęło ponad 100 wniosków dotyczących różnej rangi odznaczeń. Zaakceptowano 3 wnioski o przyznanie członkostwa honorowego i 51 o przyznanie odznak PTI (3 złotych, 15 srebrnych i 33 brązowych). Z tymi oddziałami, które odczuwały niedosyt po pierwszych rekomendacjach zespołu, odbyto konsultacje i ponownie rozważono kandydatury. Zespół, stosując się do przyjętych reguł i regulaminów, starał się rozsądnie gospodarować poziomem odznaczeń. ZG zaakceptował (z dwoma poprawkami) listę kandydatów do odznaczeń PTI
oraz 4 kandydatury do członkostwa honorowego. Na czerwcowym spotkaniu prezesów oddziałów i członków honorowych zostaną one zaopiniowane – przed podjęciem, skierowanej
do Zjazdu PTI, uchwały przez ZG. Prezes Wiesław Paluszyński zwrócił się do zespołu roboczego
i kol. Marcina Paprzyckiego z prośbą o przygotowanie laudacji dla nowych członków honorowych.
Przygotowania do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI
Propozycja zmian statutowych jest na etapie redakcji, jednocześnie trwają szeroko zakrojone
konsultacje na ten temat. Zmiany mają na celu rozbudowanie systemu członkowskiego i
usprawnienie procedur w taki sposób, aby ułatwić nie tylko pozyskiwanie nowych członków,
ale także samą aktywność w obrębie towarzystwa.
Uchwała programowa powinna natomiast priorytetyzować cele i działania PTI w kilkuletnim
horyzoncie czasowym.
Informacja o stanie przygotowań do sprzedaży certyfikatów cyberbezpieczeństwa
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Wycofywanie obostrzeń ożywia rynek certyfikatów ECDL – poinformował Bogusław Dębski,
dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji. Dobrze ocenił prowadzone działania proaktywne: dni otwarte ECDL (do końca br.) i ukończenie – we współpracy z
uczelnią Humanitas – prac nad otwarciem certyfikacji e-Nauczyciel dla studentów, umożliwiające wdrożenie rozwiązania przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
W kwietniu br. PTI – jako pierwsza instytucja – uzyskało uprawnienia do certyfikowania trzech
kwalifikacji rynkowych ZSK z obszaru cyberbezpieczeństwa (zarządzanie cyberbezpieczeństwem na poziomach: specjalista, menedżer, ekspert). Uruchomienie certyfikacji wymaga
przejścia formalnego procesu, związanego m.in. z decyzją ministra cyfryzacji dotyczącą wskazania Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości i powierzenia mu funkcji w drodze umowy.
Równolegle prowadzone są intensywne wewnętrzne przygotowania do uruchomienia procesu
certyfikacji.
List członków honorowych PTI w sprawie zawodu informatyk i inżynier informatyk
Do ZG PTI wpłynął, podpisany przez 13 członków honorowych, list w sprawie podjęcia starań
w celu wpisania do Rejestru Zawodów prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i
Technologii zawodów: informatyk oraz inżynier informatyk. W dyskusji nad tą propozycją zdania były podzielone. Kol. Wacław Iszkowski, jeden z sygnatariuszy listu, przekonywał, że
sprawa wymaga uregulowania. Podobnego zdania był kol. Janusz Dorożyński. Podobne poparcie wyrazili członkowie honorowi wchodzący w skład ZG, kol. Marek Hołyński i kol. Wiesław
Paluszyński.
Informatyka z racji szybkiego rozwoju wymyka się klasyfikacjom, w efekcie są one niespójne i
nie obejmują ciągle rosnącej liczby obszarów, w których istotną rolę pełnią specjaliści z różnych obszarów informatyki. Rynek pracy w zasadzie już od wielu lat nie operuje pojęciem informatyk, szuka się specjalistów o wąsko sprecyzowanych kwalifikacjach.
Kol. Beata Ostrowska zwróciła uwagę, że Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, której przewodniczy, propaguje ujęcie zgodne z dzisiejszymi tendencjami przejawiającymi się zarówno w tworzeniu rozwiązań informatycznych, jak i ich stosowaniu w życiu gospodarczym i
w sferze publicznej, w tym także w administracji publicznej. Istotą tego ujęcia jest definiowanie ról lub profili zawodowych. Pojęciami ról i profili zawodowych, a nie zawodów, posługuje
się też zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego realizujący od 2016 r. na zlecenie PARP projekt
Branżowego Badania Kapitału Ludzkiego w branży informatycznej (BBKL-IT). Rada współpracuje z zespołem UJ już w drugiej edycji BBKL-IT, m. in. współorganizując panele eksperckie,
których celem jest formułowanie oraz opiniowanie zestawów ról zawodowych w branży, które
wykorzystywane są w badaniach jakościowych i ilościowych BBKL-IT.
Ponieważ istotna część obecnych na posiedzeniu osób uznała, że warto podjąć temat, prezes
Wiesław Paluszyński poprosił kol. kol. Janusza Dorożyńskiego i Tomasza Klasę, żeby przy pomocy kol. Wacława Iszkowskiego przygotowali projekt uchwały ZG w celu uruchomienia dość
pracochłonnego procesu uzyskania takiego wpisu.

