
początki
Na przełomie lat 70. i 80. liczbę informatyków szacowano na 40 tys., a uczelnie co roku dostarczały 

500 absolwentów. Nic zatem dziwnego, że w tej grupie zawodowej pojawiła się naturalna potrzeba zrzeszenia 
się. Chodziło przede wszystkim o przynajmniej śladowy merytoryczny udział w podejmowanych decyzjach, bo 
żal było patrzeć na marnotrawienie funduszy i ludzkiego entuzjazmu przez dyletantów z partyjnych komitetów. 
Próby założenia zawodowego stowarzyszenia odbijały się jednak od administracyjnego betonu.

Okienko swobody otworzyło się całkiem niespodziewanie – podczas festiwalu Solidarności tworzenie 
związków i stowarzyszeń stało się dużo łatwiejsze. Bez oglądania się na rozstrzygnięcia formalne, metodą 
faktów dokonanych powstały zalążki struktur organizacyjnych PTI. Zjazd założycielski odbył się 23 maja 1981 r. 
144 delegatów reprezentowało pełną rozmaitość środowisk związanych z informatyką: uczelnie, instytuty naukowo-
badawcze, ośrodki obliczeniowe, administrację i przemysł (prywatne firmy komputerowe to późniejsza epoka).

Referat programowy. Skład pierwszego Zarządu Głównego PTI.

Torty generalskie z firmy A. Blikle uświetniały 
wstąpienie tysięcznego i dwutysięcznego 
członka. Do PTI bowiem od początku należał 
informatyk prof. Andrzej Jacek Blikle, który 
w latach 1987-1993 był jego prezesem.

Uczestnicy Walnego Zjazdu Delegatów PTI w 1984 r.

Pierwsi prezesi i sekretarze generalni PTI.  
Od lewej siedzą: Andrzej J. Blikle, Władysław M. Turski, stoją: Jacek Staworzyński, Leszek Bogusławski, Zdzisław Szyjewski, Piotr Fuglewicz, 
Andrzej Wiśniewski, Jerzy S. Nowak.

Znaczek wręczany uczestnikom  
Zjazdu Założycielskiego



reprezentacja środowiska
Głównym celem Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest działanie na rzecz naszego środowiska 

oraz jego otoczenia społecznego i gospodarczego. PTI wypowiada się w imieniu swoich członków 
w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją i bierze udział w konsultacjach podczas istotnych 
procesów legislacyjnych. W ramach programów unijnych zapewniamy też funkcjonowanie Sektorowych Rad 
ds. Kompetencji (Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo) . Towarzystwo aktywnie wspiera 
rozwój społeczeństwa informacyjnego i co roku organizuje obchody Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego ustanowionego w 2006 r. przez ONZ.

Strategia rozwoju informatyki i jej zastosowań 
w Rzeczypospolitej Polskiej opracowana przez PTI w 1991 roku  
dla rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Kolega Tadeusz Syryjczyk prowadzi XI Zjazd Delegatów PTI w 2014 r.

Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2016 r.

Pismo Najwyższej Izby Kontroli określające obszary 
współpracy z Izbą Rzeczoznawców PTI.

Delegaci na Zjazd PTI w 2017 r.

Członkowie Rady Naukowej PTI po posiedzeniu, które odbyło się trakcie konferencji 
KKIO 2017 r.

Przemówienie otwierające Galę ŚDSI wygłasza prof. Michał Kleiber, prezes PAN.



OD POLSKIEJ SZKOŁY MATEMATYCZNEJ   

DO POLSKIEJ SZKOŁY ALGORYTMIKI 

I PROGRAMOWANIA –

CZYLI O INFORMATYKACH,  

POLSKIEJ ŻYLE ZŁOTA

PoLAND  of  IT  masters

Mobilna wystawa dotycząca historii i dorobku 70-lecia polskiej informatyki 
była prezentowana na konferencjach, seminariach i spotkaniach 
w ośrodkach akademickich i instytucjach związanych z informatyką w całej 
Polsce. Na zdjęciu min. Grzegorz Bliźniuk podczas uroczyste go otwarcia 
wystawy w gmachu Ministerstwa Cyfryzacji w 2018 r.

Po wystawie na temat historii Oddziału Małopolskiego PTI 
oprowadzał Marek Valenta.

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.

Przygotowana przez PTI na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych kampania promocyjna pokazała wybitnych 
młodych polskich informatyków oraz firmy, które czerpią 
z ich doświadczenia – należą do nich zarówno startupy, jak 
i renomowane spółki polskie oraz zagraniczne.

Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej ds. Sieci 
Komunikacyjnych, Treści i Technologii Roberto Viola (z lewej) 
otrzymuje Statuetkę 70-lecia polskiej informatyki w siedzibie PTI.

Uczestnicy posiedzenia Council of European Professional Informatics Societies, którego PTI jest czynnym członkiem.

reprezentacja środowiska
PTI jest czynnym członkiem Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) – organu 

przedstawicielskiego krajowych europejskich stowarzyszeń informatycznych w Europie. Mamy znaczący 
wkład w przygotowywane przez CEPIS dokumenty, które wytyczają i opiniują rozwój informatyki w Unii 
Europejskiej. Zależy nam również na pozytywnym wizerunku polskich specjalistów IT i dlatego realizujemy 
projekty promocji młodych polskich informatyków na świecie oraz produktów technologii cyfrowej 
tworzonych w naszym kraju.



konferencje, seminaria, szkolenia
Liczba konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów tematycznych, mających na celu podnoszenie 

kompetencji informatyków oraz zwiększenie ogólnych umiejętności cyfrowych w społeczeństwie jest trudna 
do ustalenia. W ciągu ostatnich 40 lat PTI zorganizowało ich setki, a może nawet tysiące, więc zamieszczone 
tu zdjęcia jedynie ilustrują niektóre z nich. Istotne jest, że ta aktywność obejmuje obszar całego kraju dzięki 
inicjatywom podejmowanym przez 13 oddziałów regionalnych naszego Towarzystwa.

Przed nastaniem Internetu seminaria i szkolenia PTI były głównym źródłem doskonalenia zawodowego.

Uczestnicy V Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO) w 2003 r. zorganizowanej przez Oddział Dolnośląski.

To cykl ponad 30 naukowych konferencji, sympozjów, warsztatów 
i innych wydarzeń, które odbywają się corocznie w innym ośrodku 
akademickim w Polsce lub zagranicą. Informatycy z całego świata 
debatują na niej o najbardziej aktualnych tematach.

FedCSIS jest największą międzynarodową konferencją składającą 
się z różnych wątków tematycznych przygotowywaną przez 
polskie środowisko informatyczne, która uzyskała ranking B CORE.

Konferencja Sejmik Młodych Informatyków, Świnoujście 2008 r. Uczestnicy organizowanej przez Oddział Podlaski konferencji TERW’2008 
(Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy) na wycieczce w Kownie.

Uroczysta kolacja na FedCSIS 2013 w kopalni soli w Wieliczce.

Doroczna Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO) odbyła się 
w 2017 r. w Rzeszowie.



  
kol. Bartłomiej Żygadło oraz kol. Grzegorz Karpiński w czasie prelekcji on-line, 2017 Co roku w Oddziale Kujawsko-Pomorskim odbywa się konferencja Informatyka w Edukacji (IwE) (zdjęcie z 2019 r.).Prelekcje z cyklu Informatyka od Kulis były udostępniane przez Oddział Pomorski 
w trybie zdalnym już w czasach przedcovidowych (2017 r.).

Spotkania Rzeczoznawców PTI.

Konferencja Infoshare organizowana przez Oddział Pomorski (2017 r.).

Ceremonia otwarcia kongresu International Federation for Information Processing w 2018 r. Te zjazdy 
globalnej informatycznej elity odbywają się co trzy lata. Polska po raz pierwszy organizowała ten 
kongres w 2018 r. Organizatorami oprócz IFIP były Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej, 
Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, a zwłaszcza 
jego Oddział Wielkopolski.

Podczas otwarcia eksperci IT z całego świata mieli okazję zapoznać się z działalnością PTI oraz być 
świadkami wręczenia medali 70-lecia polskiej informatyki wybitnym informatykom z Oddziału 
Wielkopolskiego.

konferencje, seminaria, szkolenia
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pod redakcją
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pod redakcją

Jerzego S. Nowaka 
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Piszemy historię polskiej informatyki.

wydawnictwa
„Dostęp do publikacji i materiałów fachowych” był kiedyś kluczowy – tak zapisano w referacie 

programowym Zjazdu Założycielskiego PTI. Dziś za sprawą Internetu stracił na znaczeniu, staramy się 
jednak utrzymywać nasze publikacje, choć obecnie mają one zwykle postać elektroniczną. Z dużym 
uznaniem (nawet w kręgach nieinformatycznych) spotkała się seria książek opisujących historię polskiej 
informatyki. Także Biuletyn PTI po wielu reinkarnacjach stał się nie tylko podsumowaniem bieżącej 
działalności, ale też ciekawym źródłem wiedzy o nowych trendach w naszej branży.

Biuletyn PTI

SIEDEMNASTE JESIENNE SPOTKANIA PTI
MRĄGOWO '2001, 19-23 LISTOPADA

INFORMATYKA W GOSPODARCE WIEDZY
Gospodarka oparta na wiedzy staje się faktem. Ostatnie kilka-

dziesiąt miesięcy przyniosło mnóstwo obietnic, doraźnie spełniając
niewiele z nich. Spektakularne załamanie się wartości rynkowej
wielu firm aspirujących do miana organizacji „nowej ekonomii", co-
kolwiek to miało znaczyć, nie zapowiada bynajmniej odwrócenia
trendu zmian w organizacji pracy i przepływie pieniądza w skali glo-
balnej.

Jedną z konsekwencji wydarzeń, których jesteśmy uczestnikami
jest stopniowa zmiana roli i zakresu stosowania środków informatyki.
Stwierdzenie, że są one wszechogarniające jest dziś banałem.
Ważniejsze wydaje się coraz szybsze uświadamianie sobie przez
użytkowników, że narzędzia, których używają dziś są w coraz więk-
szym stopniu niewystarczające dla skutecznego funkcjonowania w
gospodarce wiedzy.

Bardzo dużo danych, to jeszcze nie informacja, wiele informacji
to jeszcze nie wiedza, dużo wiadomości nie daje mądrości. Tym-
czasem w nowym tysiącleciu będziemy musieli tworzyć i używać
programów nie tyle „inteligentnych" ile właśnie „mądrych", czyli
zdolnych do wspomagania decyzji człowieka poprzez wyrafinowa-
ną analizę danych, wieloaspektową agregację informacji, finezyjne
znajdowanie zależności pomiędzy różnymi zbiorami wiedzy.

Tegoroczna konferencja w Mrągowie będzie w całości poświę-
cona systemom informatycznym, które właśnie powstają albo ta-
kim, których jeszcze nie ma, ale powinny się według wszelkich do-
stępnych przesłanek pojawić w najbliższych latach. Coraz bardziej
złożone współczesne programy komputerowe zawierają w sobie
elementy takich rozwiązań jak inteligentne hurtownie danych, sieci
neuronowe, zbiory przybliżone, algorytmy genetyczne. Te tech-
niki nie są już tylko fascynującymi problemami naukowo-
badawczymi, stają się składnikami programów eksploatowanych

w codziennej praktyce wielu organizacji. Czekające nas w nieda-
lekiej przyszłości zmiany dotyczą w znacznie większym stopniu ro-
zumienia istoty gromadzenia, przetwarzania i korzystania z informa-
cji, niż problemów technicznych. Gotowych rozwiązań technicznych
i koncepcyjnych w istniejącej literaturze starczy na kilka lat. Dużo
ważniejsze wydaje się być studiowanie istoty informacji i wiedzy, niż
rozważanie technikaliów. Informatyka wraca do swej pierwotnej
istoty - nauki o korzystaniu z informacji. Sądzę, że to miły prezent na
dwudziestolecie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego
obchody - rozpoczęte w zeszłym roku w Mrągowie - zakończymy
w trakcie tegorocznego spotkania.
Wykładowcami konferencji będą jak co roku od siedemnastu lat wy-
bitni polscy uczeni. Przedstawiciele producentów najbardziej za-
awansowanych technologii informatycznych przedstawią rozwiąza-
nia, które właśnie wchodzą do użycia, bądź takie, których możemy
spodziewać się w niedalekiej przyszłości. Dwie dyskusje panelowe
pozwolą uczestnikom uzyskać szerszy pogląd na prawdopodobną
przyszłość uprawianej przez nich dziedziny.

Dopełnieniem tematyki konferencji będą: sesja poświęcona swo-
bodnemu oprogramowaniu - kolejnemu powrotowi do korzeni in-
formatyki, który paradoksalnie może okazać się najlepszą drogą do
przodu oraz prezentacja firm informatycznych z krajów nadbałtyc-
kich. Bez istniejących środków informatyki niemożliwa byłaby globa-
lizacja, która jest, mimo protestów jej przeciwników, nieodwracalnym
trendem światowej gospodarki. Zarówno globalna współpraca przy
tworzeniu oprogramowania, jak i próba sąsiedzkiej współpracy na
polu informatyki wydają się być rozsądną reakcją na to zjawisko.
Zapraszając do Mrągowa żywię przekonanie, że udział w spotkaniu
mrągowskim jest najlepszą inwestycją dla menedżerów tworzących i
stosujących środki informatyki w różnego rodzaju organizacjach,
bowiem wyścig o ich najlepsze zastosowanie rozegra się w najbliż-
szych latach nie w obszarze wydajności narzędzi informatyki, a ra-
czej na polu koncepcji ich stosowania.

Piotr Fuglewicz
http://www.pti.org.pl/mra2001/mra2001.html

Tradycyjna relacja Alicji Myszor z ubiegłorocznych
Szesnastych Jesiennych Spotkań PTI w Mrągowie

Szesnaste Jesienne Spotkanie PTI Mrągowo 2000 z tematem
wiodącym: Zarządzanie informacją w czasach burzliwych odbyło
się w tym roku w dniach od 20 do 24 listopada.

Upłynęło już wprawdzie trochę tego burzliwego czasu od po-
wrotu z konferencji ale nie za dużo, by pamiętać o kolejnym, nie-
zwykłym spotkaniu środowiska informatycznego, które przygotowali
nasi Koledzy i Koleżanki z Oddziału Górnośląskiego PTI - szef pro-
gramowy Piotr Fuglewicz, Jurek Nowak, Ania Gembalczyk, Halinka
Czamowska i Mirka Minich.

Pięć kolejnych, niepowtarzalnych dni w 2000 roku! l nie mniej
udanych wieczorów, czasami witających świt...Było nas jak zwykle
dużo, około 200 osób, z rożnych miast - od morza do gór.

Tak dużo się tam działo, ze starczyłoby tych wydarzeń, by każdy
z uczestników napisał co najmniej o jednym...
Konferencja to - wykłady, dyskusje, panele, rozmowy kuluarowe.
Wykład inauguracyjny wygłosił pierwszy prezes PTI - Pan Profesor
Władysław M. Turski nt: "Od podwójnie dozorowanych instrukcji do
logiki DTL+P. Takich teoretycznych wykładów, dotyczących nauki
było więcej:
• prof. Łukasz Turski - "Komputery w fizyce, fizyka w kompute-

rach",
• prof. Wojciech Cellary - "Bazy danych wobec wyzwań elektro-

nicznej gospodarki",
• prof. Janusz Szopa - 'Teoria chaosu",
• dr Stefan Sokołowski - "Matematyczne podstawy informatyki".

Wykłady te cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Wszystkim Czytelnikom Redakcja Biuletynu składa serdeczne życzenia słonecznych wakacji!

Wiosenna Szkoła PTI Międzyzdroje'2000
Od 16-tego do 19-tego maja w hotelu Amber Baltic w Międzyzdro-
jach odbywała się kolejna edycja Wiosennej Szkoły PTI. Tematem
przewodnim konferencji była „Gospodarka Elektroniczna w Polsce
(Fakty, Narzędzia, Perspektywy)". Współorganizatorem konferencji
było Polskie Stowarzyszenie Elektronicznego Handlu i Marketingu.
Około 60-ciu uczestników przez kilka dni dyskutowało na temat
gospodarki elektronicznej i problemach z tego wynikających w wa-
runkach polskich.

Program merytoryczny konferencji podzielony był na kilka blo-
ków tematycznych. W pierwszym dniu prof. Wojciech Cellary PTI
wygłosił bardzo interesujący i wzbudzający dyskusje wykład na te-
mat Elektroniczny biznes - nowa gospodarka. Wykład ten stanowił
motyw przewodni dalszych rozważań i był często przywoływany
przez kolejnych wykładowców. W kolejnym wystąpieniu, rozpoczy-
nającym konferencję, przedstawiciel EDS Poland zajmował się pro-
blemem E-biznes w Polsce i na świecie - charakterystyka
i doświadczenia. Te dwa wykłady rozpoczynające Szkołę wypełnia-
ły część zawierającą fakty związane z gospodarką elektroniczną.

W dalszej części wygłaszane były referaty mówiące o dostęp-
nych narzędziach mających zastosowanie w gospodarce elektronicz-
nej. I tak, przedstawiciel Internet Ventures Poland mówił na temat
Outsourcing infrastruktury i usług e-commerce, dzieląc się własny-
mi doświadczeniami. Lotus Development przedstawił problematykę
E-business i Lotus. Natomiast DoktorQ zaprezentował Planeta Com-
paq - przykład zastosowania Lotus Notes w e-biznesie. Wystąpienia
te zakończyły pierwszy dzień obrad.

Drugi dzień konferencji był zdominowany przez firmę IBM,
która w kolejnych wystąpieniach przedstawiała swoje propozycje
rozwiązań. I tak kolejno Andrzej Wojewoda z IBM Polska przedsta-
wił referaty:
• E-business: od buszowania do kupowania w Internecie,
• metodyka wdrażania projektów e-businessowych.

Natomiast Tomasz Grabowski z IBM Polska skoncentrował się
na narzędziach:
• MQ Series: nowoczesna technologia integracji aplikacji,
• WebSphere: okręt flagowy IBM dla gospodarki elektronicznej.

Wystąpienia te wywołały ciekawą dyskusję nie tylko na temat
problemów gospodarki elektronicznej, ale również roli dużych firm
informatycznych we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań do
gospodarki. Zwrócono uwagę, że przygotowanie biznesowe niektó-
rych użytkowników jest niewystarczające, aby skutecznie wykorzy-
stywać nowoczesne narzędzia dostarczane przez firmy informatyczne.

Po południu drugiego dnia konferencji zostały przedstawione
rozwiązania wykorzystywane w bankowości. Pani Monika Glin-
kowska (Bazy i Systemy Bankowe) przedstawiła Nowoczesne infra-
struktury klucza publicznego, a pani Renata Fiedura (Bazy i Systemy
Bankowe) EDIFACT i XML w bankowości. Referaty te stanowiły
wprowadzenie do dyskusji nad problemami bezpieczeństwa. Na za-
kończenie drugiego dnia Sebastian Grucela z IBM Polska przedsta-
wił referat ERP spotyka e-business, który ponownie wywołał
dyskusję na temat roli użytkownika w procesach wdrażania nowych
technologii oraz zadań, jakie stają przed informatykami realizującymi
takie projekty.

Trzeci dzień konferencji był bardzo obfity w ciekawe wystąpie-
nia. Prezentację narzędzi gospodarki elektronicznej rozpoczął Da-
riusz Gawryś z Computer Associates, który przedstawił produkt
Jasmine II. Bezpośrednio potem mieliśmy okazję posłuchać wystą-
pienia przedstawiciela firmy Hewlett Packard na temat Strategia
E-serwisów. Kolejne dwa wystąpienia prezentowały doświadczenia
firmy Intel, która nie tylko przedstawiła pomysły już prezentowane
przez innych wykładowców, ale zaprezentowała oryginalne podej-
ście do problemu. Kolejno Paweł Gepner (Intel) przedstawił referat
Budowa i struktura systemów informatycznych do prowadzenia
e-biznesu, natomiast Tomasz Klekowski (Intel) wygłosił referat
E-biznes trzeciej generacji.

Po przerwie obiadowej Bożena Skibicka Management Informa-
tion Systems w referacie Zmiana kultury przedsiębiorstwa przy wy-
korzystaniu aplikacji e-business wykonanych w technologii Lotus
Domino przedstawiła własne doświadczenia i osiągnięcia w tworze-
niu aplikacji internetowych. Przedstawiciel Optimus S.A. omówił
konkretny przykład realizacji handlu elektronicznego Internetowa
obsluga łańcucha dostaw - system PARTNER. Na zakończenie dnia
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Na zakończonym niedawno 3.KIP
pod takim tytułem, pierwszego dnia
wystąpili z prezentacją prezesi dwóch
głównych Stowarzyszeń organizują-
cych kongresy. Wystąpienie miało
charakter przypomnienia treści mery-
torycznych poprzednich kongresów.
Może warto podać parę szczegółów
na temat prac organizacyjnych, które
powodują, że 3 dni spotkań kongre-
sów przebiegają sprawnie, bez więk-
szych zakłóceń i są wypełnione po
brzegi treścią merytoryczną z prawie
wszystkich obszarów zainteresowań
środowiska informatyków.

Aby owocnie spędzić 3 dni kon-
gresowe prowadzona jest bardzo
wytężona praca przez około 9 miesię-
cy przed kongresem i prawie pół roku
po kongresie, aby podsumować
obrady i napisać raport, który stano-
wi dokument udostępniany i wykorzy-
stywany nie tylko przez informaty-
ków. Jest to zespołowy wysiłek wielu
ludzi skupionych nie tylko w Komite-
cie Programowym ale również wielu
szeregowych członków stowarzy-
szeń organizujących kongres.

Zespołowa praca nie jest silną
stroną polskich zespołów, z tym

wana jest teoria znana większości,
ale często omijana w praktyce. Li-
der wyznacza zadania i przekazuje
do realizacji, śledząc postępy prac
i monitorując terminy realizacji.
Sprawy organizacji Kongresu w Po-
znaniu całkowicie przejmuje An-
drzej Marciniak i z zespołem z Od-
działu Wielkopolskiego PTI zała-
twia wszystko perfekcyjnie, co mię-
liśmy okazje niedawno stwierdzić,
Waldek Sielski bierze na siebie
kontakty ze sponsorami, firmami
uczestniczącymi i patronami oraz
mediami. Inni biorą na siebie orga-
nizacje prac w sesjach i realizują
przydzielone im zadania z dużym
profesjonalizmem Każdy robi swo-
je bardzo dobrze i fachowo a wszy-
stko układa się w całość jaką jest
Kongres.

Pozostaje jedynie pytanie dla-
czego w dużych projektach infor-
matycznych nie zawsze się tak to
udaje. Może warto skorzystać z do-
świadczeń Kongresu i do realizacji
dużych przedsięwzięć informatycz-
nych inaczej organizować zespół.
Mimo kolejnego sukcesu jakim był
3.KIP mamy świadomość niedocią-
gnięć organizacyjnych i chętnie
włączymy każdego kto chciałby
pracować przy organizacji kolej-
nych dużych spotkań informaty-
ków.

��������
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3.Kongres Informatyki Polskiej zakończył swoje obrady, ale dalej trwa pra-
ca nad opracowaniem wyników prezentacji i dyskusji na sesjach. Raport Po-
kongresowy zostanie opublikowany w październiku 2003 roku.

��	�� ����	�
większym uznaniem należy potrzeć
na liczny udział informatyków z róż-
nych stowarzyszeń we wspólnym
dziele, jakim jest kongres. Każdy
zespól musi mieć lidera i takim jest
niekwestionowanie od pierwszego
kongresu Wacek Iszkowski. To On
skupia wokół siebie duży zespół,
organizuje prace, rozdziela zadania,
kontroluje postępy i nadaje tempo
pracom. Wydaje się, że bez Jego za-
angażowania nie udałoby się dopro-
wadzić do sukcesu żadnego z do-
tychczasowych Kongresów. Ciągle
mówi i poszukuje następców ale ja-
koś ich nie widać. Mamy przed sobą
4 lata poszukiwań ale z dużym praw-
dopodobieństwem mogę powie-
dzieć, że kolejny 4.KIP jeśli się
odbędzie to z inicjatywy i z udziałem
Wacka Iszkowskiego. Nie jest to je-
dynie problem lidera ale również
zespołu, który Go akceptuje i chce
z nim współpracować. Skład Komi-
tetu Programowego ma w miarę sta-
ły skład od pierwszego Kongresu.
Pojawiają się nowi ludzie, inni od-
chodzą ale pozostaje wspólnota
działań i to jest istotna wartość,
którą warto docenić.

Sukces tego zespołu wywodzi
się z tego, że konsekwentnie stoso-
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wydawnictwa

Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI

Publikacje Rady Naukowej PTI

Pozycje cyklu Biblioteczki Izby Rzeczoznawców prezentują aktualne treści mogące zainteresować 
zarówno osoby zajmujące się zawodowo informatyką, jak i tych, którzy w swojej pracy z nią się stykają. 
Podobnie jest z wydawnictwami Rady Naukowej.



Laureaci i jurorzy Konkursu Prac Magisterskich w 2011 r.

Finaliści konkursu TIK TAK w 2013 r. Zorganizowany przez Oddział Podkarpacki Ogólnopolski Konkurs Młodych Inżynierów – 2018 r.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny dla dzieci, Kraków 2013 r.

Organizowany przez Oddział Kujawsko-Pomorski Konkurs Informatyczny Bóbr (2018 r.).

Uczestnicy hakatonu Rzethon 2018, którego współorganizatorem był Oddział Podkarpacki.Nagroda OPPTINE przyznawana przez Oddział Podlaski osobom 
i instytucjom zasłużonym dla rozwoju edukacji informatycznej w regionie.

konkursy
PTI jest organizatorem wielu konkursów i fundatorem nagród w dziedzinie szeroko pojętej informatyki, 

których laureatami są naukowcy, praktycy, eksperci, ale również studenci oraz uczniowie szkół średnich. 
Nie sposób wymienić wszystkich, więc podajmy tylko parę przykładów. Od 1984 r. przeprowadzany jest 
ogólnopolski konkurs dla studentów na prace magisterskie i dyplomowe. Celem corocznego konkursu na 
najlepszą polską książkę informatyczną jest uhonorowanie autorów szczególnie wartościowych opracowań. 
Nagroda im. Witolda Lipskiego przeznaczona jest dla młodych naukowców o wybitnym dorobku naukowym 
w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.
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Zadanie 1.5. (0–1)  

Ponieważ kod ASCII jest 7-bitowy, a większość komputerów operuje na 8-bitowych bajtach, 
dodatkowy bit można wykorzystać na powiększenie zbioru kodowanych znaków do 256 symboli.  
Załóżmy, że nie mamy do dyspozycji kodów ASCII. Co najmniej ile bitowe kody są potrzebne do 
zakodowania pięciu symboli różnymi kodami jednakowej długości? 

 

4 P F 

3 P F 

2 P F 

1 P F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia 
egzaminator 

Numer zadania 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Suma 

Maksymalna liczba 
punktów 1 1 1 1 1 5 

Uzyskana liczba 
punktów       

 

 
 

3 | S t r o n a  
 

0,   3,   7,   10,   8,   5,   4 P F 

0,   3,   4,    7,   8,   5,   10 P F 

0,   3,   4,   10,   7,   8,   5     P F 

0,   3,   4,   5,   10,   7,   8   P F 

 

 

Zadanie 1.3. (0–1)  

 

Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe. Wyrażenie ONP zapisane w postaci (argumentami w tych 
wyrażeniach są pojedyncze cyfry): 

3 2 + 1 *              ma wartość 5 P F 

2 4 + 3 * 1 +        odpowiada zapisowi  (2 + 4) * 3 + 1 P F 

2 1 + 3 1 + *        odpowiada zapisowi   2 + 1 + 3 * 1 P F 

2 2 * 2 +              ma wartość 8 P F 

 

 

Zadanie 1.4. (0–1)  

Adres MAC  jest 48-bitową liczbą zapisywaną heksadecymalnie (szesnastkowo). Czasami można się 
spotkać z określeniem, że adres MAC jest 6-bajtowy, ponieważ 1 bajt to 8 bitów, więc 6 bajtów 
odpowiada 48 bitom. Pierwsze 24 bity liczby oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity 
są unikatowym identyfikatorem danego egzemplarza karty. Na przykład adres 00:0A:E6:3E:FD:E1 
oznacza, że karta została wyprodukowana przez Elitegroup Computer System Co. (definicja za 
wikipedia.pl) 

Który z przedstawionych poniżej adresów MAC w postaci 48 bitowych słów wskazuje, że pochodzi z 
Elitegroup Computer System Co (zgodnie z przedstawioną definicją): 

00000000  00001010 11100110  0011 1110 11111101 11100001 P F 

00000000  00001010 11100111  0011 1110 11111101 11100101 P F 

10000000  00001010 11100110  0011 1110 11111101 11100001 P F 

00000000  00001010 11100110  1111 1111 11111111 11111111 P F 
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Zadanie 1. Test (0-5) 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie 
jest fałszywe. W każdym zadaniu uzyskasz punkt, jeśli poprawnie odpowiesz na wszystkie jego 
części.  

 

Zadanie 1.1. (0–1)  

Poniżej jest pokazany Trójkąt Sierpińskiego stopnia 1 i otrzymany z niego Trójkąt Sierpińskiego 
stopnia 2. Ten drugi trójkąt ilustruje, jak powstają kolejne Trójkąty Sierpińskiego – w każdy biały 
trójkąt jest wpisywany odpowiednio zmniejszony trójkąt nr 1.  

 

       

 

Ile białych i czarnych trójkątów zawiera Trójkąt Sierpińskiego stopnia k?  

 

3k (białe) + 3k (czarne)  P F 

32k (białe) + 1+3k (czarne)    P F 

3k (białe) + (3k–1)/2 (czarne) P F 

3k (białe) + 1+3k (czarne)    P F 

 

Zadanie 1.2. (0–1)  

Ciąg liczb  10,   0,   3,   7,   8,   5,   4  poddano sortowaniu przez proste wybieranie w porządku 
niemalejącym. Poniżej widoczne są postaci tego ciągu po dwóch kolejnych etapach tego sortowania.    

  0,  10,   3,   7,   8,   5,   4 

  0,   3,  10,   7,   8,   5,   4 

 

Wskaż kolejne wyrazy tego ciągu po trzecim etapie: 

Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki  
Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu  
 

Strona 1 z 11 
 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI STYCZEŃ 2021 
      

Arkusz I 

 
Czas pracy: 60 minut    Liczba punktów do uzyskania: 15 
 

 
Instrukcja dla zdającego 
 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 – 3). Ewentualny brak zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 

2. Rozwiązania i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.  
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 
6. Wpisz poniżej zadeklarowane (wybrane) przez Ciebie na egzamin środowisko komputerowe, 

kompilator języka programowania oraz program użytkowy. 
7. Jeżeli rozwiązaniem zadania lub jego części jest algorytm, to zapisz go w wybranej przez 

siebie notacji: listy kroków, pseudokodu lub języka programowania, który wybrałaś/eś na 
egzamin 

 

Dane uzupełnia uczeń: 
 
WYBRANE:    ................................................. 

(środowisko) 
 
................................................. 

(kompilator) 
 
................................................. 

(program użytkowy) 

 
PESEL: 

 

Klasa: 

           

   

Oddział Kujawsko- Pomorski był jednym z organizatorów próbnej 
matury z informatyki w 2021 r.

Spotkanie finalistów konkursu GEEK w Białymstoku.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski przemawia na jubileuszu 25-lecia Olimpiady Informatycznej.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Olimpiady Informatycznej na PGE Narodowym licznie pojawili się byli olimpijczycy 
pracujący obecnie w czołowych światowych ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Uczestnicy Wiosennego Turnieju w Programowaniu Zespołowym współorganizowanego przez Oddział Wielkopolski (2020 r.).

konkursy
Ta formuła dobrze sprawdza się w środowisku ludzi młodych. W najnowszym konkursie GEEK na scenariusz 

lub implementację gry edukacyjnej wzięło udział kilkuset uczniów z całej Polski.



Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, prezentuje nasze dokonania na światowych 
obchodach 20-lecia ECDL.

Polskie Biuro ECDL zostało w 2017 r. 
nagrodzone Best Practice Award.

Spotkanie Koordynatorów ECDL (2019 r.).

X lat ECDL w Małopolsce (2007 r.).

Wręczenie certyfikatów ECDL w Oddziale Zachodniopomorskim (2010 r.).

certyfikacja ECDL/ICDL 
European Computer Driving Licence, czyli ECDL, to europejska koncepcja certyfikacji umiejętności 

komputerowych na różnych poziomach i w różnych obszarach, który jest honorowany w ponad 150 państwach, 
a jako certyfikacja światowa funkcjonuje pod nazwą International Computing Driving Licence (ICDL). PTI 
posiada wyłączną licencję na jej użycie w naszym kraju, a „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” 
to polski odpowiednik nazwy ECDL. W społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL da się porównać ze 
znaczeniem, jakie ma dziś prawo jazdy – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć. Łącznie od 
1997 r. PTI przeprowadziło ponad 1,2 miliona certyfikacji.



Spotkanie integracyjne w Zegrzu (2007 r.).

35-lecie Oddziału Małopolskiego (2019 r.).

Bal Informatyka w Oddziale Kujawsko-Pomorskim (2009 r.).

Wieczorny koncert na konferencji w Wiśle w 2009 r.  
Śpiewa Anna Andraszek z Oddziału Mazowieckiego, a na gitarze gra  
Borys Stokalski, prezes tego Oddziału.

Spotkanie wigilijne członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego (2018 r.).

Członkowie Oddziału Zachodniopomorskiego na rozgrywkach w paintball 
(2008 r.).

Załoga PTI na Mistrzostwach Polski Informatyków w 2012 r.

Mistrzostwa Świata w Rzucie Dyskiem Twardym rozgrywane w ramach organizowanego przez Oddział Mazowiecki dorocznego 
czerwcowego spotkania Rapid Baran Development.

Mistrzostwa Polski Informatyków w narciarstwie alpejskim były zwykle 
rozgrywane w Szczyrku.

integracja
W PTI można spotkać i poznać osobiście ludzi, którzy reprezentują wszystkie obszary polskiej informatyki 

i wywierają istotny wpływ na jej rozwój. Nie ma tu sztywnej atmosfery – niezależnie od wieku i zasług, wzorem 
innych renomowanych stowarzyszeń informatycznych, zwracamy się do siebie po imieniu. Ponadto ze względu 
na rozmaitość składu osobowego Towarzystwa staramy się nie szpanować zdobytymi na niektórych ścieżkach 
zawodowych tytułami naukowymi lub administracyjnymi.



W 2021 r. przypadła 40-ta rocznica założenia Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Z tej okazji członkowie 
i przyjaciele stowarzyszenia wspólnie celebrowali jubileusz w Filharmonii Narodowej. Zorganizowana w ramach 
obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) uroczysta Gala składała się z 4 bloków: konferencji 
o transhumanizmie, wręczenia wyróżnień i odznaczeń, koncertu w wykonaniu orkiestry kameralnej i bankietu.

Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2021 r. z okazji 40-lecia PTI odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Konferencja o transhumanizmie była częścią obchodów 40-to lecia PTI. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert. Orkiestra kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem 
Jana Lewtaka zagrała najpopularniejsze utwory filmowe Wojciecha Kilara.

Wieczorny bankiet dla członków, przyjaciół i gości PTI.

jubileuszowa Gala 



odznaczenia i wyróżnienia 
Ważnym, o ile nie najważniejszym, elementem funkcjonowania PTI jest współpraca i relacje międzyludzkie.  

Liczba projektów, inicjatyw oraz innych aktywności jest ogromna, a za każdą z nich stoją angażujący się społecznie 
ludzie zrzeszeni wokół oddziałów regionalnych.

Na uroczystości z okazji 40-lecia PTI doceniliśmy zarówno ludzi, jak i ich działania. Członkowie założyciele 
otrzymali pamiątkowe medale. Najbardziej zasłużonym w rozwój stowarzyszenia członkom PTI wręczyliśmy złote, 
srebrne i brązowe odznaki. Wyróżnienia i nagrody dostali również fianliści konkursów organizowanych przez PTI, 
w tym najlepszy koordynator ECDL, autorzy najciekawszych książek informatycznych roku, czy laureaci pierwszej 
edycji, ogólnopolskiego konkursu GEEK (Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe).

Wręczenie pamiątkowych medali członkom założycielom PTI.

Złote, srebrne i brązowe odznaki PTI otrzymali członkowie, którzy w szczególny sposób przyczynili 
się do rozwoju stowarzyszenia.

Laureatka nagrody dla najlepszego koordynatora ECDL - Hanna Pikus z regionu 
warmińsko-mazurskiego.

Rada Naukowa PTI wręczyła nagrody laureatom Konkursu na najlepszą polską 
książkę informatyczną roku 2020.

Nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie GEEK  
wręczył m.in. Wojciech Murdzek –Sekretarz Stanu w MEiN.

Organizatorzy i laureaci konkursu GEEK. Spotkanie dla laureatów konkursu GEEK w Warszawie.


