Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI (28 sierpnia 2021 r.)
Posiedzenie zdominował temat przygotowań do uroczystości
Wielkiej Gali z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego i 40-lecia PTI oraz do Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów PTI. Prezes Wiesław Paluszyński poinformował również
o działaniach prowadzonych przez Towarzystwo podczas wakacji.
Okres wakacyjny PTI wykorzystało na nawiązanie dobrych relacji z
Polskim Komitetem Normalizacyjnym(PKN) i prezes Urzędu Patentowego
(UP).
Współpraca z PKN
W porozumieniu z PKN wystosowaliśmy do Premiera Mateusza
Morawieckiego pismo ws. konieczności stosowania norm w informatyzacji.
Standardy w teleinformatyce i cyberbezpieczeństwie pozwalają na
zapewnienie interoperacyjności i odpowiedniej jakości usług, tymczasem
zaangażowanie polskich ekspertów w europejskich i międzynarodowych
gremiach zajmujących się normalizacją jest niewystarczające, a wdrażanie
tych norm w Polsce idzie opieszale. Dlatego razem z PKN zwróciliśmy się
do Premiera jako szefa MC z prośbą o przeznaczenie odpowiednich
zasobów na rzecz działań zmierzających do skutecznego wykorzystania
normalizacji w szeroko rozumianej informatyzacji państwa. Pozytywna
decyzja Premiera pozwoliłaby na afiliację części ekspertów PTI przy
jednostkach normalizacyjnych Komisji Europejskiej (KE) i włączenie się w
te tak potrzebne prace. Nasza aktywność w tym obszarze cieszy się
poparciem Rady Cyfryzacji, w której prezes Paluszyński pełni rolę eksperta
zewnętrznego przewodniczącego Rady.
PKN modernizuje swoje systemy informatyczne i chce także prowadzić
szkolenia w zakresie spraw normalizacyjnych. Dla PTI jest do potencjalna
okazja zarówno do świadczenia usług doradczych, jak i do budowania
certyfikatów, na których zależałoby PKN.
Współpraca z UP
W KE odżywa problem patentowania oprogramowania wbudowanego w
rozwiązania techniczne, przygotowywane są akty prawne. Nasze
Towarzystwo, podobnie jak i PIIT, zajmowało stanowisko w tej sprawie,
dlatego razem z UP planujemy jesienią wspólną konferencję na ten temat
(połączoną z warsztatami).
Inne projekty
Podczas wakacji rozwijane były inne projekty prowadzone przez PTI.
Dzięki wysiłkom kol. Włodzimierza Marcińskiego projekt huba
informacyjnego o sukcesach polskiej informatyki jest na zaawansowanym

etapie. To kontynuacja poprzedniej, realizowanej przez PTI inicjatywy:
PoLAND of IT masters, której celem było promowanie Polski jako kraju o
wysokim potencjale intelektualnym. Projekt realizowany jest na zlecenie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zbudowano już konstrukcję organizacyjną huba, obejmującą
ambasadorów-korespondentów, recenzentów i redaktorów informacji.
Strona internetowa projektu ruszy we wrześniu, podobnie jak w
poprzedniej edycji w projekt zaangażowało się wiele wybitnych postaci
środowiska IT w Polsce.
Kol. Beata Ostrowska prowadzi obecnie dwa projekty. Projekt „Polska
krajowa platforma umiejętności cyfrowych i zatrudnienia/miejsc pracy”
jest realizowany na podstawie umowy podpisanej przez PTI z KE, a jego
celem jest utworzenie Polskiej Krajowej Platformy Umiejętności Cyfrowych
i Miejsc Pracy świadczącej usługi cyfrowe na rzecz obywateli, organów
publicznych i przedsiębiorstw. Kol. Marek Hołyński wniósł znaczący wkład
w proces budowania wniosku o finansowanie dla tego projektu, teraz w
gronie rzeczoznawców PTI szukamy kierownika technicznego tego
projektu, którego koordynatorem merytorycznym jest kol. Beata
Ostrowska.
Drugi projekt to ekspertyza dla KPRM, obejmująca opracowanie zakresu
kompetycji cyfrowych koniecznych do pełnienia określonych ról
społecznych (np. pracownicy administracji publicznej, jednostek
samorządu terytorialnego oraz instytucji im podlegających, nauczyciele
różnych poziomów edukacji (edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna,
klasy IV-VIII, edukacja ponadpodstawowa), nauczyciele akademiccy,
pracownicy służby zdrowia, przedsiębiorcy/ właściciele MŚP, pracownicy
ICT) oraz opracowanie możliwych do zrealizowania metod pomiaru tych
kompetencji.
Znacznie wzrosło zainteresowanie patronatami honorowymi PTI ze strony
instytucji naukowych i branżowych, co jest dowodem na rosnącą pozycję
PTI jako organizacji opiniotwórczej. Instytucje zainteresowane patronatem
wypełniają teraz ankietę, na jej podstawie prezes – zgodnie z
regulaminem PTI – podejmuje decyzje o jego udzieleniu. Jeśli patronat
dotyczy imprezy regionalnej, odpowiedni oddział PTI jest o tym
informowany przed podjęciem decyzji przez prezesa.
W związku ze zbliżającą się emeryturą kol. Tomasza Szatkowskiego
uruchomiliśmy poszukiwania nowego szefa Izby Rzeczoznawców. Tomasz
Szatkowski oddał się do dyspozycji Biura ZG, wyrażając jednocześnie chęć
dalszej współpracy. Szukamy kandydata, który skupiłby się na procesie
sprzedaży i budowie wizerunku zewnętrznego naszych produktów. Po
konferencji z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych popyt na
usługi Izby znacznie wzrósł.

Stan przygotowań do Wielkiej Gali
Zaawansowanie prac referowała dyr. generalna – Katarzyna Jędryka.
Podpisaliśmy umowy z Filharmonią Narodową, orkiestrą i firmą
nagłaśniającą. Wielką Galę poprowadzi kol. Adam Szabuniewicz, który ma
doświadczenie konferansjerskie, a jego Oddział Białostocki PTI szczyci się
najwyższym poziomem opłacenia składek członkowskich. W większości
oddziałów są kłopoty ze ściąganiem składek.
Rozesłano zaproszenia do VIP-ów (uzyskano 120 potwierdzeń) i - poprzez
system SORGA - do oddziałów. W tym tygodniu wszystkim gościom
zostaną rozesłane bilety. Medale są już gotowe, trwają finalne uzgodnienia
dotyczące ekspozycji wystawy historycznej w FN (wielkie podziękowania
dla kol. Marka Hołyńskiego). Działa strona Wielkiej Gali, informacje o niej
pojawiły się także w social mediach.
Pierwsza część Gali – konferencja poświęcona transhumanizmowi
(organizowana przez Oddział Małopolski, szczególne podziękowania dla
kol. Mariana Bubaka i wspierającej kol. Marii Ganzha z Oddziału
Mazowieckiego) oraz ceremonia wręczania medali i nagród (tylko I miejsca
w konkursie GEEK) – będą transmitowane. Z transmisji koncertu
zrezygnowaliśmy z powodu wygórowanych opłat dla ZAIKSu. Wszyscy
goście Wielkiej Gali przejdą weryfikację na 4 stanowiskach rejestracyjnych
i dostaną maseczki z logiem 40-lecia PTI.
Nagrody dla laureatów II i III miejsc konkursu GEEK zostaną wręczone w
Hotelu Nauczycielskim. Dzięki wsparciu uzyskanemu od sponsorów
wszyscy nagrodzeni uczniowie mają bezpłatny wstęp do Centrum Nauki
Kopernik.
Nowy numer Biuletynu PTI ukazał się pod koniec sierpnia, co pozwoli na
jego wręczenie wszystkim gościom Gali.
Przygotowania do Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów PTI
Prace logistyczne związane z udziałem i zakwaterowaniem delegatów
zostały zakończone. Przygotowane są mandaty, karty do głosowania, listy
obecności. Podpisano umowę z firmą sporządzającą stenogram.
ZG PTI zarekomendował Zjazdowi przewodniczącego w osobie kol.
Mariana Bubaka, w skład Prezydium Zjazdu rekomendujemy także: kol.
Wojciech Kiedrowski - wiceprezes PTI ds. programu i działań statutowych i
kol. Kajetan Wojsyk, czuwający nad kwestiami organizacyjnymi. Na
funkcję przewodniczącego istotnej Komisji uchwał i wniosków
zarekomendowano kol. Mariusza Tomakę, a na jej członków: kol. Marcina
Paprzyckiego, który przygotuje zarys uchwały programowej dotyczącej
środowiska naukowego oraz kol. Tomasza Kulisiewicza.

O przewodniczenie Komisji wyborczo-skrutacyjnej poproszono kol. Ewę
Szymalę, przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej, która wyraziła
zgodę na pełnienie tej funkcji.
Sprawy programowe
Na Zjeździe kluczowe będą dwa dokumenty: nowy statut PTI i uchwała
programowa. Kol. Wojciech Kiedrowski wraz z zespołem opracował
propozycje zmian statutu, były one dyskutowane na liście dyskusyjnej PTI.
Z uwagi na różne wizje roli naszego Towarzystwa część zgłoszonych
wniosków powinna znaleźć swoje miejsce w propozycjach do
przegłosowania. Należy się spodziewać, że dyskusję programową
zdominują kwestie zmian w statucie, bo to one pośrednio przesądzą o
przyszłości PTI.
Równie ważna jest uchwała programowa Zjazdu. Kol. Marek Ujejski
przygotował kilka tez do tej uchwały, prezes zaapelował do wszystkich
członków ZG o włączenie się w prace merytoryczne nad ostatecznym
kształtem tego dokumentu.

