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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI
(28 maja 2022 r.)
Posumowanie konferencji ŚDSI i sprawy programowe zdominowały tematykę majowego
posiedzenia ZG PTI.
Informacje Prezesa o sprawach bieżących
•

•

Wiesław Paluszyński podziękował ‒ wywodzącym się z różnych oddziałów PTI ‒ organizatorom bloków tematycznych i paneli na konferencji z okazji obchodów ŚDSI. Konferencja zebrała dobre opinie, blok poświęcony kryptografii kwantowej zyskał największe uznanie. Temat komputerów kwantowych jest obecnie bardzo nośny i należy
zorganizować konwersatorium, aby doprecyzować obecny stan rozwoju informatyki
kwantowej. Kol. Adrian Kapczyński zgłosił gotowość współpracy merytorycznej w tym
obszarze, temat będzie pilotował kol. Marian Bubak.
Inny temat podsunęła współpraca PTI z Urzędem Patentowym – na wrzesień została
zaplanowana wspólna konferencja ekspercka na temat patentowania oprogramowania. Po konferencji eksperckiej odbędzie się większa, otwarta konferencja na ten temat. Kol. Maria Ganzha zwróciła uwagę na jeszcze jedno, bardzo istotnie zagadnienie
– etyki w sztucznej inteligencji i podjęła się, w imieniu Oddziału Mazowieckiego, zorganizowania konferencji na ten temat. Komisja Europejska zajmuje się sprawą własności danych, niezbędnych do zasilania sztucznej inteligencji i stoi na stanowisku, że
dane publiczne powinny być ogólnie dostępne.

Informacja o sprawach finansowych
Od 1 lipca br. obsługę finansową PTI przejmie firma zewnętrzna, mająca duże doświadczenie
w obsłudze stowarzyszeń i fundacji. Firma ta bierze na siebie ryzyka księgowe dotychczas
spoczywające na PTI. Planujemy zakończyć cyfryzację obiegów finansowych i księgowań.
Prace nad zakończeniem sprawozdania za 2021 r. są na finiszu, ZG jednogłośnie podjął
uchwałę w sprawie audytu sprawozdania i wyboru biegłego rewidenta.
Ocena obchodów ŚDSI
Kol. Marek Hołyński podsumował imprezy zorganizowane pod tym szyldem. W tym roku obchody były skromniejsze. Główna konferencja, zorganizowana w Centrum Nauki Kopernik
(CNK), nie odstawała od wypracowanych w poprzednich latach standardów dzięki wysiłkowi
oddziałów i sprawności Biura ZG. Zaproszeni uczniowie (z Wojskowego Ogólnokształcącego
Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów oraz Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka) byli zainteresowani tematyką wykładów i paneli. Gala została poprowadzona sprawnie i bez przesadniej celebracji. Udało się przy okazji wypromować nasze inne inicjatywy.
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Szkoda, że goście konferencji nie mieli wstępu do CNK, to zawsze jest dodatkowa atrakcja,
ale na przeszkodzie stanęły spore koszty. Pokonferencyjna część integracyjna wypadła bardzo sympatycznie. Nie udało się pozyskać sponsorów instytucjonalnych, ale w konferencji
wzięli udział partnerzy merytoryczni, prezesi: UKE, GUS, Urzędu Patentowego i Komitetu
Normalizacyjnego. Prezes Wiesław Paluszyński podziękował kol. Adamowi Szabuniewiczowi
za prowadzenie Gali i Biuru ZG za profesjonalizm organizacyjny. W przyszłym roku obchody
ŚDSI również odbędą się w CNK, być może skorelowane ze zjazdem PTI (czerwiec 2023 r.).
Imprezy stowarzyszone z ŚDSI odbywają się w innych terminach. Otwarte dni ECDL nie są już
związane z obchodami i trwają przez cały rok (kol. Bogusław Dębski zapowiedział zmiany, bo
ta formuła nie do końca się sprawdza).
Kol. Marian Bubak był zdania, że merytoryczne materiały z obchodów ŚDSI są dobrym surowcem do promocji PTI wśród studentów informatyki. Prezes Paluszyński zwrócił uwagę, że
„Domena” też powinna pełnić taką rolę, bo zawiera gotowe teksty do dyskusji w środowiskach akademickich. Być może trzeba przygotować prezentację zachęcającą do korzystania z
tych materiałów dydaktycznych. Sekcja Informatyki Szkolnej powinna w przyszłorocznej edycji ŚDSI dużo wyraźniej zaistnieć. Kol. Bogusław Dębski podkreślił rosnącą w różnych środowiskach potrzebę wiedzy w pigułce, takie materiały moglibyśmy upowszechniać przez cały rok i
wtedy ŚDSI trwałyby równie długo. Akcje promocyjne musimy zacząć od zmiany prezentacji
treści pisma na stronie.
Dofinansowanie konferencji „Informatyka w Edukacji”
PTI wprawdzie nie przewiduje dotacji do imprez niezgłoszonych w planach oddziałów stowarzyszenia, ale postanowiono zrobić wyjątek dla wartościowej konferencji organizowanej
przez Annę Kwiatkowską i ZG ustawowo podjął jednogłośną decyzję w tej sprawie, zwiększając środki w budżecie na potrzeby tej konferencji. Oddziały organizujące cykliczne imprezy
wymagające dofinansowania muszą pamiętać o ich zgłaszaniu, a także szukaniu zewnętrznego wsparcia dla swoich aktywności.
Sekcje i aktywność oddziałów
Kol. Wojciech Kiedrowski zwrócił uwagę, że łatwiej nam przychodzą dyskusje niż realizacja
ustalonych zadań. Brakuje informacji zarówno o działalności oddziałów, jak i sekcji. Zaproponował podejście systemowe i powołanie kilkuosobowego zespołu z reprezentantem biura ZG
, który będzie wydobywał informacje z sekcji i oddziałów ‒ komplet informacji jest niezbędny, żeby prezentować aktywność PTI. Prezes Paluszyński zaoponował ‒ biuro ZG powinno pełnić rolę wsparcia dla sekcji, a nie jej animatora. Oddziały są organami statutowymi
i muszą odpowiadać za swoje działania, natomiast sekcje tematyczne są nawet ważniejsze,
bo ludzi interesują tematy, a nie struktury. Wszystko jednak zależy od inicjatywy poszczególnych osób, nieaktywne są sekcje cyberbezpieczeństwa i informatyki w administracji mimo, że
potencjalnych aktywności jest w ich obszarach tematycznych ogrom. Prezes uważa, że zadaniem zespołu ds. animacji sekcji i oddziałów powinno być wyłonienie liderów. Do zespołu,
prowadzonego przez kol. Wojciecha Kiedrowskiego, swój akces zgłosili koledzy: Tomasz
Klasa, Beata Ostrowska i Adam Szabuniewicz. We wrześniu odbędzie się dwudniowe posie-

dzenie ZG PTI, tam po rozmowach z prezesami oddziałów zdecydują się dalsze losy oddziałów które nie spełniają statutowych kryteriów liczby członków. Na tym spotkaniu zostaną
także omówione zadania związane z odmłodzeniem składu ZG w nowej kadencji, jak i z właściwą wiekową reprezentacją oddziałów i ich aktywnością.
Dyr. Generalna Biura ZG, Katarzyna Jędryka, poinformowała, że kontakt z wieloma oddziałami jest bardzo trudny, nie odpowiadają na maile, co rodzi wiele problemów również w obszarze finansowym, bo nie można opisać przeterminowanych faktur. Prezes podjął decyzję,
że dokumenty finansowe przesłane po czasie będą finansowo obciążały bezpośrednio prezesów oddziałów, lekceważących swoje obowiązki.
Sprawy różne
•
•

•

Oddziały mają do końca czerwca br. czas na uporanie się z zaległościami w opłacaniu
składek, później – decyzją ZG –dłużnicy będą wykreślani z listy członków PTI.
Wobec poważnych problemów z systemem SORGA kol. Marian Bubak (zainspirowany
informacjami od kol. Anny Wrzeciono) zaproponował spotkanie użytkowników z producentem oprogramowania - odpowiedzialny za organizację jest kol. Tomasz Klasa.
Kol. Marek Hołyński poinformował, że dostaliśmy od CEPIS-u zaproszenie na konferencję poświęconą nauczaniu nauczycieli informatyki (Bratysława, 21 czerwca br.).
Konferencja jest bezpłatna, trzeba pokryć koszty przejazdu i hotelu. Kol. Beata Chodacka postara się znaleźć reprezentanta PTI.

