
Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI  
(1 października 2022 r.) 

Przebieg finałów konkursów GEEK i "Geniallne miejsca" , 
sprawozdanie z aktywności sekcji i przygotowania do Zjazdu 
Delegatów to główne tematy wyjazdowego posiedzenia ZG PTI.  

Pod koniec września br. Prezes uczestniczył w konferencji „Ochrona 
własności intelektualnej w teleinformatyce”, która dotyczyła praw 

własności intelektualnej w elektronicznym środowisku informacyjnym oraz 

funkcjonowania systemu ochrony dóbr niematerialnych. Ukazało się 
kolejne, ciekawe wydanie czasopisma „Domena”, Prezes gorąco polecił 
jego lekturę.  

Informacje o przebiegu finału  konkursu GEEK i "Geniallne 
miejsca"  

Kol. Beata Chodacka poinformowała, że Sekcja Informatyki Szkolnej liczy 
obecnie 100 członków. Odbył się ogólnopolski finał konkursów „Geniallne 

Miejsca” oraz GEEK. Sekcja włączyła się w ogólnopolski program 
„Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest doposażenie pracowni 

szkolnych. Kol. Agnieszka Halicka, członkini Sekcji Informatyki Szkolnej, 
zorganizowała na Facebooku webinaria wspierające nauczycieli w 
metodycznym wykorzystaniu otrzymanego przez szkoły sprzętu.  

Kol. Rafał Kołodziejczyk przedstawił informację o przebiegu i realizacji 
konkursu GEEK - jego finał odbył się 10 września br. w Warszawie.  Prezes 

podziękował kol. Rafałowi Kołodziejczykowi za przeprowadzenie konkursu 

GEEK i kol. Beacie Chodackiej za przygotowanie konkursu „Geniallne 
Miejsca”. Finał konkursów – wraz z warsztatami dla nauczycieli i uczniów 

na temat narzędzi informatycznych ‒ odbył się w centrum Google, 
mieszczącym się na terenie odrestaurowanego i rozbudowanego Centrum 

Praskiego Koneser. Dzięki wsparciu firmy Samsung uczestnicy konkursu 
otrzymali bezpłatne wejściówki do Centrum Nauki Kopernik. Prezes 

podziękował wszystkim za udział w procesie oceny napływających prac w 
konkursach.  

Kol. Elżbieta Bowdur, kandydatka na przewodniczącą Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu GEEK na rok szkolny 2022/2023, omówiła plan 

działań związanych z jego III edycją. Przedstawiła kandydaturę kol. 
Adama Jurkiewicza, członka zarządu Sekcji Informatyki Szkolnej, na 

przewodniczącego jury konkursu. Konkurs będzie wspierany przez 
ekspertów Sektorowej Rady ds. Kompetencji ‒ Informatyka, członków PTI, 

nauczycieli przygotowujących zespoły uczniów w konkursie. Kol. Elżbieta 
Bowdur dołoży starań, żeby informacja o udziale w konkursie trafiła na 

świadectwo szkolne. Zarząd podjął uchwałę ws. Komitetu Organizacyjnego 
Konkursu GEEK na rok szkolny 2022/2023. 



 

Informacja o stanie prac nad budżetem PTI na 2023 r. 

Wiceprezes Marek Ujejski zaapelował do wszystkich przedstawicieli 

jednostek PTI, odpowiadających za przygotowanie budżetu na 2023 r., o 
przesyłanie do biura PTI planu budżetu na przyszły rok, wkrótce trafi do 

tych jednostek odpowiedni formularz. Prezes Wiesław Paluszyński 
przypomniał o wykonywaniu preliminarza budżetowego na 

przedsięwzięcia, które nie zostały ujęte w planie budżetu. Poinformował 

również, że jednostka PTI organizująca przedsięwzięcie musi posiadać 
środki finansowe na ich realizację. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia 

finansowane przez zarząd główny PTI, jeżeli taka decyzja zostanie 
podjęta.  

Sprawozdanie z aktywności Sekcji PTI 

Wiceprezes Wojciech Kiedrowski poinformował, że wprawdzie na witrynie 
PTI mamy 13 sekcji, ale tylko 9 złożyło sprawozdania. Trzy sekcje: Sekcja 

Informatyki Szkolnej, Sekcja Edukacji Informatycznej i Sekcja Historyczna 
działają bardzo aktywnie. Kuleje relacjonowanie działań sekcji, informacje 

na stronie wymagają aktualizacji. Prezes Wiesław Paluszyński 
poinformował, że sekcje, które nie przejawiają żadnej aktywności zostaną 

zlikwidowane poprzez podjęcie stosownej uchwały. Kol. Janusz Dorożyński 
zaproponował wprowadzenie kadencyjności sekcji, podobnie do 
kadencyjności zarządu głównego PTI. 

Blok przygotowań do Zjazdu Delegatów 

Prezes Wiesław Paluszyński w związku z kluczem wyborczym delegatów na 

zjazd omówił liczbę członków z opłaconymi składkami członkowskimi w 
poszczególnych oddziałach. Kol. Jacek Nowakowski, przedstawiciel 

Oddziału Łódzkiego, poprosił o prolongatę terminu uregulowania zaległości 
w opłacaniu składek. Prezes Oddziału Wielkopolskiego, kol. Andrzej 

Marciniak, zaapelował do Prezesa o podjęcie stosownych działań wobec 
członków oddziału zalegających ze składkami. Prezes zobowiązał biuro PTI 

do przygotowania ‒ w uzgodnieniu z oddziałami ‒ list członków do 
skreślenia z dwóch oddziałów: Łomżyńskiego i Wielkopolskiego. Na 

następnym posiedzeniu ZG PTI zostanie podjęta decyzja o skreśleniu 
członków niepłacących składki. 

Członkowie ZG PTI ustalili skład zespołu organizacyjnego oraz zespołu 
programowego zjazdu, ZG PTI jednogłośnie podjął stosowną uchwałę. 

Sprawy różne 

Prezes Wiesław Paluszyński przedstawił propozycję nagrody Hioba 
(odpowiednik nagrody filmowej Złota Malina dla najgorszego filmu roku), 



której celem jest nadanie rozgłosu uruchomionej produkcyjnie aplikacji, 
która w ocenianym okresie zagwarantowała użytkownikom najbardziej 

traumatyczne doświadczenia z powodu błędów funkcjonalnych,  

technicznych czy odrażającego interfejsu. Nagroda będzie przyznawana 
wspólnie przez Fundatorów: Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz 

Krzysztofa Komorowskiego w dwóch kategoriach: instytucji sektora 
publicznego i firm sektora komercyjnego. Logiem Nagrody będzie emoji 
„face screaming in fear”.  

Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił propozycję mistrzostw otwartych w 
narciarstwie alpejskim w dwóch kategoriach: zjazd i narciarstwo biegowe 

w terminie między 6 -15 marca 2023 r. ze wskazaniem terminu 
weekendowego tj. 11 marca 2023 r.Zaproponował także przeprowadzenie 
regat i zawodów rowerowych. 

Prezes Oddziału Podkarpackiego zaprosił na zawody robotyczne 

XChallenge na Podkarpaciu, które się odbędą w dniach 25-26 listopada 
2022 roku. 

Przewodnicząca GKR poprosiła o terminowe przesyłanie do GKR umów 

cywilnoprawnych, które wymagają ‒ zgodnie z uchwałą ZG PTI ‒ podpisu 
przewodniczącej GKR. 

Wiceprezes Beata Ostrowska omówiła działania Sektorowej Rady ds. 
Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji 

Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Przedstawiła projekt Krajowej 
Platformy Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. 

 

 


