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Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 

(2 lipca 2022 r.) 
 

Ostatni okres obfitował w wiele wydarzeń, w których udzielało się PTI. Lipcowe posiedzenie ZG 
było poświęcone głównie omówieniu tej reprezentacji i przygotowaniom do wyjazdowego posie-
dzenia ZG we wrześniu.  
 
Informacje Prezesa o sprawach bieżących 

• Wiesław Paluszyński podziękował kol. Beacie Chodackiej za mnóstwo pracy włożonej w aktywność 
sekcji SIS. Konkurs „Geniallne Miejsca” zorganizowany przez tę sekcję (wpłynęło 120 prac) miał 
ożywczy wpływ na aktywność oddziałów, które w dużym stopniu włączyły się na szczeblu lokalnym 
w podsumowanie konkursu i rozdawanie nagród. Kol. Beata Chodacka, dziękując za docenienie 
działań Sekcji Informatyki Szkolnej, zwróciła uwagę, że potrzeby środowiska edukacyjnego są 
ogromne i niezaspokojone. Brakuje zebranych, wartościowych materiałów dla nauczycieli, którzy 
nie wiedzą, jak racjonalnie wykorzystywać sprzęt, który zaczął trafiać do szkół. Eksperci SIS im 
podpowiedzą, przygotowując materiały metodyczne. Sekcja uruchomiła ogromny projekt „Labora-
toria Przyszłości w praktyce”, potrzebna jest czujność oddziałów, czy nie będzie jakiś dodatkowych 
lokalnych finansowań, bo sama aktywność społeczna może nie wystarczyć. Już jest ogromne zain-
teresowanie ta inicjatywą ze strony środowiska edukacyjnego. Kol. Beata Chodacka podziękowała 
Oddziałowi Dolnośląskiemu za organizację spotkania dla nauczycieli, potrzebne będzie także 
wsparcie ze strony innych oddziałów. 

• Skończył się też konkurs GEEK ‒ Prezes podziękował kol. Rafałowi Kołodziejczykowi, który dość 
niespodziewanie musiał przejąć pieczę nad tym konkursem. 10 września br. nastąpi ogólnopolskie 
podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. 

• Oddział Górnośląski (podziękowania dla kol. Arkadiusza Banasika i Adriana Kapczyńskiego) włączył 
się w organizację V Światowego Kongresu Inżynierów i Techników Polskich, byliśmy tam jedynym 
stowarzyszeniem spoza NOT. Wiesław Paluszyński poprowadził na tym kongresie panel z prof. An-
drzejem Nowakiem z USA (szefem inżynierów w Ameryce Północnej). 

• PTI było także współpartnerem konferencji, organizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W jednej z nich Wiesław Paluszyński był recenzentem publikacji, które ukazały się 
w wydawnictwie Springer; w drugiej – poprowadził panel na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa 
w ciągu ostatniego roku. 

• Prezes Wiesław Paluszyński reprezentował także PTI 27 czerwca br. na uroczystości wręczenia 
doktoratu honoris causa prof. Januszowi Kacprzykowi – Członkowi Honorowemu PTI. Tym razem 
prof. Kacprzyka uhonorowała Politechnika Częstochowska (promotorem był prof. Ryszard Tadeu-
siewicz). 

Informacja o konferencji „Informatyka w Edukacji”  
XVIII już konferencja  „Informatyka w Edukacji” (IwE) powróciła do trybu stacjonarnego. Organizato-
rami wydarzenia był Oddział Kujawsko-Pomorski PTI (którego prezesem od 20 lat jest kol. Anna Beata 
Kwiatkowska, niestrudzenie organizująca konferencję) oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat przewodni IwE2022 to: Uczniowie i nauczyciele w 
szkole przyszłości. Konferencja została zorganizowana perfekcyjnie, materiały konferencyjne ukazały 
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się przed wydarzeniem obfitującym w ciekawe dyskusje, co przyczyniło się do dobrej frekwencji. Wy-
kłady, referaty i warsztaty były skupione na dwóch ważnych aktualnie obszarach działań podejmowa-
nych przez edukacyjne środowisko informatyków: przygotowaniu nauczycieli i metodyce zajęć w „La-
boratoriach Przyszłości”.   

Zdaniem Prezesa, udało się w tej kadencji PTI dopiąć organizację aktywności PTI w ważnych obsza-
rach: edukacji formalnej, poza formalnej i wsparcia nauczycieli. Martwi natomiast brak naszej aktyw-
ności w niektórych środowiskach akademickich mimo wielu przedstawicieli w Radzie Naukowej. Pre-
zes poddał pod rozwagę pomysł reanimacji koła jurajskiego przy Oddziale Górnośląskim i zaintereso-
wanie się Częstochową.   

Uchwała w sprawie polityki rachunkowości  
W związku ze zmianą księgowości ZG podjął uchwałę w sprawie nowej polityki rachunkowości, obo-
wiązującej od 1 stycznia 2022 r.  

Informacja o stanie składek członkowskich 
Średnio 48 proc. należnych składek jest opłaconych, wygląda to różnie w poszczególnych oddziałach. 
Obowiązkiem oddziałów jest skreślanie członków niepłacących, ale w pewnych przypadkach groziłoby 
to rozwiązaniem oddziału, liczącego mniej niż 20 członków. Kol. Wojciech Kiedrowski zaapelował o 
przygotowanie zestawienia członków z  nieopłaconymi składkami za ub.r. i lata poprzednie. Kol. Ma-
rek Ujejski zaproponował wysłanie z poziomu ZG jednoznacznych upomnień do zalegających ze skład-
kami członków i powiadomienie o tym prezesów i skarbników oddziałów. W systemie mamy również 
możliwość wysyłania SMS. Temat skreśleń zostanie zamknięty na wyjazdowym posiedzeniu ZG we 
wrześniu.  

Stan przygotowań do wyjazdowego posiedzenia ZG  
Posiedzenie odbędzie się w dniach 30 września (od 14.00) i 1 lipca br. w hotelu Rewita w Rynii. Dla 
osób chętnych będzie transport z Warszawy. Program zostanie potwierdzony na początku września. 
Celem programowym posiedzenia jest przygotowanie do podsumowania kadencji, powołanie Komisji 
Zjazdowej i podjęcie wszystkich merytorycznych uchwał związanych ze zjazdem. Posiedzenie będzie 
także okazją do spotkania Głównej Komisji Rewizyjnej (w czwartek 29 września br.) i być może Rady 
Naukowej.    

Jednym z tematów powinna być przyszłość KKIO i ew. nowa koncepcja tego wydarzenia. Są problemy 
z utrzymaniem atakowanej strony WWW konferencji.  

Sprawy różne 
• PTI pomyślnie przeszło szczegółową kontrolę ZUS, która nie wykazała żadnych uchybień. 

• Wobec poważnych problemów z systemem SORGA kol. Tomasz Klasa szukał alternatywy. Pod 
uwagę brany jest system Slack, ułatwiający współpracę. Zespół, który do tej pory zajmował się 
Sorgą, ustali nasze oczekiwania wobec tego narzędzia. 


