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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 
(23 października 2021 r.) 

Nowy model obsługi informatycznej PTI, II edycja Konkursu GEEK i pozjazdowe prace pro-
gramowe – to główne tematy październikowego Posiedzenia ZG PTI. 

Prezes Wiesław Paluszyński poinformował, że zdalną obsługę informatyczną PTI powierzamy 
spółce zewnętrznej i tym samym rezygnujemy z zatrudniania własnego pracownika do zarzą-
dzania infrastrukturą. Przedstawiciel spółki będzie obecny w siedzibie PTI przez dwa dni w ty-
godniu, żeby na miejscu wspomagać pracowników biura. W związku z tą decyzją podjęto 
uchwałę: w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania oraz zmian w tabeli płac  (taryfikato-
rze kwalifikacji i stanowisk pracy). 

Kwalifikacje z obszaru cyberbezpieczeństwa 

Bogusław Dębski, dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji 
w PTI, przedstawił aktualny status kwalifikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa. Wszystkie 
3 kwalifikacje zgłoszone przez nas do ZRK są kwalifikacjami funkcjonującymi. Premier podpisał 
umowę z podmiotem zewnętrznym zapewnienia jakości, na początki listopada odbędzie się 
u nas wizyta monitorująca. Z formalnego punktu widzenia PTI spełnia wszystkie wymogi for-
malne, nakładane na instytucję certyfikującą.  

Sytuacja na rynku szkoleń nie jest dobra, pandemia jest pretekstem do ograniczania ich liczby. 
Jednocześnie jakość szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa funkcjonujących na rynku pozo-
stawia wiele do życzenia, pojawia się wiele kiepskich certyfikatów akceptowanych przez insty-
tucje pośredniczące.  

Informacja o konkursie GEEK 

Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, przewodnicząca Sekcji Gier Edukacyjnych poprosiła 
o uściślenie nazwy sekcji. Będzie to Sekcja Gier Edukacyjnych Komputerowych. Ogłosiliśmy II 
edycję konkursu GEEK, trwa wysyłka informacji do szkół, mamy patronat MEiN. Wystąpiliśmy 
do wszystkich urzędów marszałkowskich o patronat honorowy.  

Niezbędna jest zmiana obsługi informatycznej konkursu, zachodniopomorski oddział PTI za-
proponował pomoc w przygotowaniu odpowiedniego systemu. 

Działania programowe PTI po Zjeździe 

Program „Młodzi w PTI” wymaga dopracowania. Kol. Wojciech Kiedrowski, wiceprezes PTI 
ds. programu i działań statutowych, zaproponuje po rozmowach kilkuosobowy zespół, który 
zajmie się animacją trochę teraz bezpańskich Drużyn PTI. Kol. Marcin Paprzycki zaproponował, 
żeby zobowiązać prezesów do zaprezentowania potencjału ich oddziałów. Okazją do rozmów 
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z prezesami będzie grudniowe spotkanie świąteczne ZG PTI. Sprawy związane ze składkami 
będą jednym z tematów następnego posiedzenia ZG. 

Sprawy różne 

Kol. Włodzimierz Marciński omówił stan prac w ramach projektu huba informacyjnego o suk-
cesach informatyki polskiej. Pozyskano partnera projektu, który zabezpieczy jego finansowa-
nie w przyszłym roku. Głównym problemem jest obecnie niedobór treści. 

Oddział Wielkopolski będzie gospodarzem Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania.  

Poszerzono grono jury „Konkursu na najlepszą pracę magisterską”, celem jest nowa wizja tego 
konkursu. 

Cykl webinariów współorganizowanych przez PTI i Związek Cyfrowa Polska będzie kontynuo-
wany.   

Kol. Beata Ostrowska poinformowała o planach uruchamiania branżowych centrów umiejęt-
ności, przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy. 

 

  

        
 
 


