Zarząd Główny, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI
(26 lutego 2022 r.)

Prezentacja budżetu, aktywność programowa oddziałów i obchody
ŚDSI – te tematy zdominowały lutowe posiedzenie ZG PTI.
Informacje Prezesa o sprawach bieżących
•

Wiesław Paluszyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Cyfryzacji (RC),
która ma zaopiniować ‒ pilne w obecnej sytuacji międzynarodowej ‒
działania organizacyjne i legislacyjne ze strony ministra cyfryzacji dotyczące budowy sieci teleinformatycznych w dwóch obszarach: cywilnym i na potrzeby bezpieczeństwa państwa. Jest nadzieja, że po 20
latach dyskusji sieci te wreszcie powstaną.
W związku z hybrydowym charakterem inwazji Rosji na Ukrainę narasta problem dezinformacji w sieci i phishingu. RC poprosiła o wsparcie nagłaśniania problemu, PTI powinno w tej sprawie zabrać głos
profesjonalnie, prezes zwrócił się o wytypowanie fachowców z naszego grona, którzy mogliby w tej sprawie zająć stanowisko. Kol. Marian Bubak zaproponował organizację webinarium na ten temat siłami
całego PTI.
RC zajmowała się też kwestiami związanymi z zachęcaniem do włączania się polskich ekspertów w projekty NATO-wskie, informację
w tej sprawie zaprezentowała Izabela Albrycht z Instytutu Kościuszki.
Być może PTI mogłoby pomóc w upowszechnianiu tej informacji
w swoich środowiskach, m.in. na uczelniach.

•

W czerwcu NOT organizuje światowy kongres inżynierów w Gliwicach.
Oddział Górnośląski z udziałem Prezesa PTI poprowadzi panel, związany z informatyką jako narzędziem przekazywania informacji.

•

Prezes w imieniu Izby Rzeczoznawców podpisał umowę o współpracy
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet jest
zainteresowany założeniem koła PTI, jego pracownik naukowy
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weźmie udział w panelu na temat kryptografii kwantowej, organizowanym przez PTI w ramach obchodów ŚDSI.
Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie
Kol. Tomasz Szatkowski, pełniący funkcję organizacyjnego dyrektora zawodów, zreferował stan przygotowań, wchodzących w końcową fazę. Organizacyjnie zawody są dopięte, pozyskano patronat burmistrza
Szczyrku.
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2022
Jak już informował kol. Marek Hołyński, konferencja z okazji ŚDSI odbędzie się 11 maja br. w auli na parterze Centrum Nauki Kopernik. Główne
hasło ubiegłorocznej konferencji „Polska w technosferze przyszłości” zostanie wzbogacone rozwinięciem: „Przełomowe technologie informatyczne”. Każdej z nich: inżynierii oprogramowania, kryptografii kwantowej, cyberbezpieczeństwu w chmurze i sieciom 5G poświęcimy osobny
blok konferencyjny, składający się z wykładu i dyskusji panelowej
z udziałem przedstawicieli różnych pokoleń. Nie mamy jeszcze pełnej informacji o wszystkich panelistach, a 10 marca ma się ukazać folder imprezy. Gala odbędzie się na piętrze Centrum Nauki Kopernik, będzie okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w różnych, organizowanych przez
PTI konkurach i aktywnościach. Strona ŚDSI wymaga upgrade’u, podobnie jak jej anglojęzyczna wersja, którą zajmie się kol. Marcin Paprzycki.
Działalność programowa oddziałów
‒ Odbyła się druga część spotkań na temat merytorycznej aktywności
oddziałów i dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o tym, co się w nich
dzieje. Stąd wniosek, że nasz wewnętrzny przepływ informacji szwankuje – powiedział Prezes Paluszyński. Natomiast z rzetelnością wywiązywania się z obowiązków oddziałów jest źle i nie są to incydentalne zdarzenia. Prezes zaapelował o odpowiedzialność, bo trudno, żeby biuro zarządu zajmowało się egzekwowaniem realizacji zadań, co do których oddziały podjęły zobowiązania. Nie możemy zrobić kalendarium aktywności
oddziałów PTI, bo niektóre z nich nie przysłały informacji o planowanych
działaniach. Mamy też zasadnicze problemy w ściąganiu zaległych składek.

Budżet na 2022 r.
Członkowie ZG PTI wnosili uwagi do budżetu udostępnionego na Sordze,
zostały one uwzględnione i kol. Marek Ujejski zaprezentował jego ostateczną wersję. Budżet ma konstrukcje klasyczną – pokazuje wynik finansowy przed opodatkowaniem (przychody minus koszty). Jako organizacja mamy ogromną nadpłynność finansową, więc nie musimy przygotowywać projekcji budżetu typu cash flow. Projekty i sekcje są dochodowe,
ale z powodu epidemii nie wszystkie projekty udało się uruchomić. Prezes zwrócił także uwagę, że brak środków unijnych może istotnie zaważyć na naszych przychodach.
Zarząd podjął uchwałę zatwierdzającą plan finansowy PTI na 2022 r. Prezes podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
budżetu.
Aktywność sekcji
W marcu planowany jest przegląd działających przy PTI sekcji, nie
wszystkie są aktywne. Powołano zespół (w składzie kol. kol.: Wojciech
Kiedrowski, Tomasz Klasa i Adam Szabuniewicz), który dokona przeglądu i przedłoży zarządowi odpowiednie rekomendacje.
Sprawy różne
•

Rok 2022 r. jest Rokiem Ignacego Łukasiewicza, patrona przemysłu naftowego i gazowniczego. Pojawił się pomysł, żeby wrócić do
koncepcji nagrody Jana Łukasiewicza, polskiego filozofa i logika,
który jest autorem tzw. notacji polskiej. PTI przed laty kilkukrotnie
wręczyło tę nagrodę za działalność typu R&D. Prezes zaproponował, żeby połączyć tę nagrodę z naszą aktywnością Poland of ITMasters. Włodzimierz Marciński, prowadzący ten projekt, poparł tę
propozycję i będzie pilotował sprawę modyfikacji nagrody.

•

W marcu 2022 r. nie będzie posiedzenia ZG PTI, w kwietniu odbędzie się ono w formie tradycyjnej.

