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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 
(27 listopada 2021 r.) 

Głównymi tematami listopadowego posiedzenia ZG PTI były: dalsze losy „Biuletynu PTI” , 
ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego w 2022 r. oraz stan realizacji pro-
jektu "Poland of IT masters - hub informacyjny”. 

Koncepcja pisma PTI od 2022 r. 

Od ponad roku „Biuletyn PTI” ewoluuje w stronę pisma informatycznego. Obecnie tytuł „Biu-
letyn PTI”, sugerując wydawnictwo wewnętrzne, niepotrzebnie zawęża krąg odbiorców pisma. 
Redaktor naczelna „Biuletynu”, Anna Kniaź, zaproponowała zmianę tytułu i wzbogacenie za-
wartości pisma. Akceptację zyskał tytuł „Domena” ‒ niejednoznaczny, nienachalnie sugerujący 
poziom ekspercki i nie ograniczający tematyki, która powinna w różnoraki sposób uzmysławiać 
wpływ technologii na naszą cywilizację. Trwają dyskusje nad podtytułem, nawiązującym do 
przyszłości. 

„Domena” będzie pismem problemowym, bazującym na – rozproszonym wprawdzie – ale spo-
rym kapitale intelektualnym Towarzystwa. Zawartość pisma zostanie wzbogacona o treści 
związane ze społecznymi implikacjami rozwoju technologii, m.in. antropologią technologii, 
mediami elektronicznymi czy kulturą cyfrową (tematyka tekstów lub nawet kolumn autor-
skich). Nowa Sekcja Informatyki Szkolnej dostanie do dyspozycji odrębny dział pisma, skiero-
wany do nauczycieli.  

Dotychczasowy newsletter będzie pełnił rolę Biuletynu PTI, na łamach „Domeny” będziemy 
komentować niektóre zasygnalizowane tam tematy. Przy okazji dyskusji budżetowych ZG PTI 
rozważy kwestie wierszówki i kosztów promocji nowej inicjatywy wydawniczej PTI. 

Składki członkowskie w 2022 r. 

ZG PTI podjął uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego na przyszły 
rok. Będą one wynosić:  

• dla osób w wieku do 20 lat: 0 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska; 

• dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska; 

• dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 20 zł wpisowe, 80 zł składka członkowska; 

• dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska; 

• dla osób w wieku powyżej 75 lat: 20 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku 
co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 20 
zł w pozostałych przypadkach. 
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Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych 
dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków 
zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki 
członkowskiej.  

Jednocześnie ZG  PTI przekazuje Zarządom Oddziałów PTI kompetencje do jednorazowego 
w okresie jednego roku obniżenia lub umorzenia w całości składki członkowskiej w przypadku: 

− wystąpienia sytuacji losowej członka PTI, która uniemożliwia lub w sposób istotny 
utrudnia mu jej opłacenie, jak np. choroba, utrata dochodów, itp. 

− kiedy Członek PTI w sposób istotny zasłużył się dla PTI, wykazuje się wieloletnim okre-
sem członkostwa, w którym regularnie opłacał składki członkowskie i na skutek pode-
szłego wieku jego aktywność w PTI jest obecnie niewielka. 

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTI o obniżenie lub umorzenie 
w całości składki członkowskiej z powodów wyżej wymienionych w dłuższym okresie niż jeden 
rok.  

Minimalna składka członka wspierającego na rok 2022 wynosi 2000,- zł netto (25 razy składka 
członkowska pełna). 

Poland of IT masters 

PTI, przy współudziale wielu wybitnych osób świata informatyki w Polsce, zrealizowało na za-
mówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt o nazwie „Od polskiej szkoły matema-
tycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o informatykach, polskiej żyle 
złota”. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim potencjale intelektual-
nym. Na stronie www.landofitmasters pojawiły się materiały informacyjne przedstawiające 
wybitnych polskich informatyków oraz ich osiągnięcia w międzynarodowej rywalizacji. Intere-
sująco prezentuje się folder informacyjny oraz filmy wideo opisujące osiągnięcia polskich in-
formatyków oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora technologii cyfrowej.  

Prezes Wiesław Paluszyński podziękował kol. Włodzimierzowi Marcińskiemu za ogrom prac 
włożonych zarówno w przygotowanie I etapu projektu, jak i uwieńczone sukcesem wysiłki 
związane z pozyskaniem finansowania na kontynuację tej cennej inicjatywy.  

Informacje o sprawach różnych 

PTI zamknęło formalnie rok finansowy 2020, uzyskując dla swojego sprawozdania finanso-
wego pozytywną opinię biegłego. ZG PTI przyjął nową Politykę Rachunkowości PTI, która 
wchodzi w życie od 01.01.2021 r. 

Odbyły się spotkania niewirtualne w oddziałach, prezes Wiesław Paluszyński gościł w Oddziale 
Małopolskim.  
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Ukazała się ‒ przygotowana dla Akademii Sztuki Wojennej ‒ ekspertyza PTI na temat: „Zagro-
żenia dla cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych w Polsce ze strony potencjalnych 
dostawców”. W połowie grudnia br. planowane jest webinarium na ten temat.  

W ramach liftingu wyglądu biura ZG PTI pojawiła się inicjatywa uhonorowania dotychczaso-
wych prezesów Towarzystwa w sali konferencyjnej, dyskutowana jest kwestia nadania imienia 
tej sali. 

Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska zrezygnowała z przewodniczenia Sekcji Gier Edukacyj-
nych Komputerowych, wsparcie dla kolejnych edycji Konkursu GEEK koordynować będzie 
Rada Programowa konkursu, pomoc  zadeklarowała także Sekcja Informatyki Szkolnej. 

Proces porządkowania infrastruktury informatycznej PTI jest na ukończeniu. Wszystkie mikro-
systemy zostały przeniesione, do pilnej aktualizacji została „Historia informatyzacji”. Odtwo-
rzono systemy dla GEEK. Generujemy bardzo dużo danych i być może potrzebne będą inwe-
stycje związane ze środowiskiem zapasowym. Nie zamierzamy natomiast inwestować w inte-
grację Webexa i Teamsów.  

Następne posiedzenie ZG PTI, poświęcone głównie merytorycznej dyskusji programowej od-
będzie się 18 grudnia 2021 r.  

  

        
 
 


