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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 
(23 kwietnia 2022 r.) 

Po raz pierwszy od wielu miesięcy posiedzenie ZG PTI mogło się odbyć w kwietniu br. w for-
mule hybrydowej.  

Informacje Prezesa o sprawach bieżących 
• Wiesław Paluszyński na zaproszenie prof. Krzysztofa Diksa uczestniczył w podsumowaniu 

dorobku olimpiad informatycznych. PTI ma status merytorycznego wspierającego tę cenną 
inicjatywę. Po okresie pandemicznym odbyło się spotkanie z laureatami, na którym Prezes 
z kol. Włodzimierzem Marcińskim wręczali laureatom medale. Silnie reprezentowane są 
ośrodki, w których nauczyciele umieją przygotować młodzież do tej niełatwej olimpiady, 
głównie: Warszawa, Gdynia, Wrocław. Po raz drugi Ministerstwo Cyfryzacji za pośrednic-
twem NASK będzie wypłacało stypendia nauczycielom i laureatom. Formalnym organiza-
torem olimpiady informatycznej jest fundacja, której przewodniczy prof. Madey, Polska 
zajmuje 5. miejsce na świecie w olimpiadach informatycznych, należy ubolewać nad bra-
kiem sponsorów rekrutujących się z grona polskich firm. 

• Realizowany dla KE projekt dotyczący portalu związanego z kwalifikacjami nawet wyprze-
dza harmonogram, jest na etapie pozyskiwania contentu. 

• Prezes podziękował kol.kol. Tomaszowi Szatkowskiemu i Markowi Ujejskiemu za sprawną 
organizację Mistrzostw Informatyków. Na wrześniowym posiedzeniu ZG PTI powinny się 
pojawić pomysły na nowe imprezy. 

• Wiesław Paluszyński został uhonorowany tytułem „Złotego Inżyniera” (kategoria Infotech-
nologia) w 28. plebiscycie redakcji Przeglądu Technicznego i Federacji Stowarzyszeń Nau-
kowo-Technicznych NOT. 

• PTI będzie jednym z patronów (za pośrednictwem Oddziału Górnośląskiego) Cybersec Fo-
rum, które odbędzie się w dniach 17-18 maja w Katowicach. 

• ZG PTI uchwałą przyjął w poczet członków wspierających PTI dwie firmy: Samsung Electro-
nics i Fundację Edukacja dla Rozwoju. Samsung będzie wspierał nasze inicjatywy progra-
mowe. Prezes zaapelował o wysiłki na rzecz poszerzenia grona członków wspierających. 

Uchwała w sprawie nadania odznaki brązowej PTI  
Kol. Marian Bubak wystąpił o przyznanie odznak brązowych dla 5 członków małopolskiego od-
działu PTI. ZG uchwalił przyznanie takich odznak: Jerzemu Jaworskiemu, Jackowi Kaczorowi, 
Marzenie Krzysztoń, Piotrowi Nowakowskiemu i Annie Stolińskiej.   

Stan przygotowań do ŚDSI  
Zakończono główne działania, przygotowano abstrakty wystąpień na konferencji, obsadzono 
dobrze zapowiadające się merytorycznie cztery panele, wysłano maile z zaproszeniami. Trwają 
prace nad szczegółami scenariusza Gali. Wysłano zaproszenia do laureatów na najlepsze prace 
magisterskie, którzy na Gali odbiorą nagrody. Zostaną także wręczone trzy wyróżnienia ECDL. 
Prezes zaapelował o szerokie rozpropagowanie konferencji, organizowanej w formule hybry-
dowej.  



 
 
 

Ukazał się pierwszy numer pisma „Domena”  
- Celowo opóźnioną z powodu wojny „Domenę” udało się zrównoważyć zarówno tematycznie, 
jak i pod względem odzwierciedlenia aktywności PTI na wielu polach – poinformowała red. 
naczelna pisma, Anna Kniaź. Wszystkim członkom i sympatykom PTI polecamy lekturę pierw-
szego, bardzo zróżnicowanego treściowo numeru. Pojawił się w nim nowy dział Informatyki 
szkolnej i z tego względu pismo będzie aktywnie promowane także w szkołach. Do zagospoda-
rowania jest tematyka wykorzystania pracowni zakupionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Aktywność oddziałów  
Mamy problem z aktywnością wielu oddziałów – stwierdził prezes Paluszyński. Działalność za-
ledwie kilku jest widoczna. Problem z zaległościami składek ma od lat charakter trwały. Jeśli 
do końca czerwca br. oddziały nie uporządkują zarówno składek, jak i swoich relacji z ZG PTI, 
zostaną podjęte odpowiednie decyzje, w tym wynikające ze statutu. Na czerwcowym posie-
dzeniu ZG PTI zostaną sformułowane zadania na nową kadencję. Do tego czasu wszystkie od-
działy powinny przygotować sprawozdania ze swojej działalności, bo mamy obowiązek je upu-
blicznić.   
Powinniśmy już szukać młodych kandydatów do ZG PTI. Prezes odbył rozmowy z sekcjami, 
poza sekcją Informatyki w administracji publicznej, która wymaga reanimacji. Zdaniem kol. 
Marka Hołyńskiego, wszystkie organizacje informatyczne na świecie mają problem z pozyski-
waniem młodych ludzi. Brytyjski odpowiednik PTI zanalizował przekrój wiekowy swoich człon-
ków i do każdej grupy dotarł z odpowiednią informacją o korzyściach z przynależności organi-
zacyjnej – systematyczna akcja przyniosła dobry skutek. Trzeba pamiętać, że PTI musi rywali-
zować z budowanymi przez profesjonalistów IT sieciami kontaktów poprzez wartościowe (nie 
będące marketingiem określonych rozwiązań) konferencje, webinaria. Zainteresowanie mate-
riałami Sekcji Informatyki Szkolnej pokazuje, że warto iść drogą wskazywania liderów.  

Informacje o KKIO  
23. edycja konferencji odbędzie się online w połowie września w Poznaniu – poinformował 
kol. Maciej Drozdowski. Strona tej bezpłatnej konferencji już działa. Dopuszczone są dwie 
formy wystąpień: tylko prezentacja i prezentacja wraz z publikacją w czasopiśmie FCDS (za 
40 pkt.). Po zakończeniu tej edycji konferencji powinna się odbyć dyskusja nad jej dalszą for-
mułą podczas posiedzenia Rady Naukowej, która jest gospodarzem tej inicjatywy. 
Opracowano regulamin Konkursu prac inżynierskich i licencjackich wzorowany na regulaminie 
Konkursu prac magisterskich, jego głosowanie odbędzie się elektronicznie w późniejszym ter-
minie. Nagrody w konkursie ufunduje Oddział Wielkopolski i on też powoła jury konkursu. 
Kol. Maciej Drozdowski zaapelował o informowanie o tej inicjatywie. Prezes zasugerował przy-
gotowanie informacji o konkursie na konferencję ŚDSI (jedna z sesji poświęcona jest inżynierii 
oprogramowania) i rozesłanie jej do uczelni, prowadzących kierunki informatyki technicznej.  

Sprawy różne 
• Członek wspierający, firma COIG, zrobiła bezpłatne testy bezpieczeństwa systemu obsłu-

gującego konferencje FedCSIS. Zalecenia z raportu zostały przekazane do firmy obsługują-
cej PTI informatycznie 

• W systemie SORGA zidentyfikowano poważny problem natury formalno-prawnej, trwają 
próby jego rozwiązania 



 
 
 

• Rok 2022 r. jest Rokiem Ignacego Łukasiewicza, patrona przemysłu naftowego i gazowni-
czego. Pojawił się pomysł, żeby wrócić do koncepcji nagrody Jana Łukasiewicza, polskiego 
filozofa i logika, który jest autorem tzw. notacji polskiej. PTI przed laty kilkukrotnie wrę-
czyło tę nagrodę za działalność typu R&D. Kol. Włodzimierz Marciński zaproponował, żeby 
brać pod uwagę wyłącznie osiągniecia opisane w konkretnym roku na portalu Poland of IT 
Masters. W skład kapituły konkursu wejdą ambasadorowie i recenzenci Poland of IT Ma-
sters, szczegóły konkursu zostaną wkrótce uzgodnione i konkurs zostanie zaanonsowany 
podczas obchodów ŚDSI.   


