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

Informacja o działaniach Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji 
(CCKiPK), przygotowania do mistrzostw narciarskich i działania zawiązane z przyszłorocz-
nymi obchodami ŚDSI to główne tematu listopadowego posiedzenia ZG. 

Sprawy różne 

• Prezes był na podsumowaniu projektu prowadzonego przez prof. Diksa – zawodów 
w programowaniu i algorytmice dla uczniów szkół średnich. Projekt był rozpisany na 
wiele lat, ale nagle został unieważniony. Jako PTI powinniśmy wspierać takie inicja-
tywy, zwłaszcza, że są perfekcyjnie zorganizowane (1814 uczniów, 134 koła informa-
tyczne uczące programowania, w tym programowania zespołowego, 40 obozów dla 
2500 uczestników). Próbujemy rozmawiać z NASK-iem, żeby ten projekt mógł być 
kontynuowany. PTI będzie wspierało wszelkie projekty synergiczne do działalności 
Sekcji Informatyki Szkolnej. 

• Prezes podziękował dyr. generalnej Katarzynie Jędryce za konsekwencję w walce 
o odzyskanie należnego z ZUS-u wsparcia covidowego. Sąd przyznał nam rację, wyrok 
jest prawomocny.   

Informacja Bogusława Dębskiego,  dyr. CCKiPK 

CCKiPK przystąpiło do przetargu IBE na wykonanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla cyber-
bezpieczeństwa, ale postepowanie unieważniono. Centrum wzięło udział w konkursie na Eu-
ropejskie Huby Innowacji Cyfrowych, byliśmy w dwóch konsorcjach: na hub specjalistyczny 
(cyberbezpieczeństwo) i na hub regionalny (Warmia i Mazury). PTI wygrało, co oznacza zlece-
nia dla naszych ekspertów i specjalistów w ramach Izby Rzeczoznawców. CCKiPK zgłosi swoje 
kompetencje certyfikacyjne do konkursu utworzenia 120 branżowych centrów umiejętności 
‒ nabór wniosków do 15 grudnia br. 

Kluczem do sukcesu CCKiPK jest odpowiedź na pytanie o źródła finansowania szkoleń, dla-
tego sytuacja w poszczególnych programach wsparcia jest na bieżąco śledzona. Dzięki wysił-
kom krajowego koordynatora i biura ECDL liczba egzaminów wzrosła o 20 % w okresie sty-
czeń-listopad (rok do roku). W przyszłym roku do oferty wejdą pakiety automatycznych te-
stów egzaminacyjnych wraz z e-learningiem ‒  ICDL Insights w obszarach: Internetu rzeczy, 
sztucznej inteligencji, cloud computingu i big data (po polsku i po angielsku). PTI czyni stara-
nia, żeby te moduły były także dostępne w języku ukraińskim. 

PTI jako instytucja certyfikująca kwalifikacje z obszaru ZSK lokuje się na przyzwoitej pozycji, 
w obszarze najpopularniejszego certyfikatu CUK-pp jesteśmy najlepsi. Dzięki współpracy 
z obiema Sektorowymi Radami ds. Kompetencji udało się opracować i zgłosić do ZSK 5 no-
wych kwalifikacji rynkowych na testowalnych poziomach 4 i 5 PRK. Kwalifikacje te to: projek-
towanie usług chmurowych w organizacji, zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji, 



 
 
 

zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, przetwarzanie i wykorzystywanie 
otwartych danych publicznych, obsługa incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wy-
mienione kwalifikacje są obecnie na etapie konsultacji społecznych. 

Akademia Leona Koźmińskiego zmodyfikowała swoje sylabusy tak, aby ukończenie studiów 
podyplomowych mogło skończyć się certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji 
rynkowej, wpisanej do ZSK: zarządzanie cyberbezpieczeństwem ‒ specjalista (z PTI jako jed-
nostką certyfikującą). Także Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cy-
frowych CYBER SCIENCE ulokowane na Uniwersytecie Śląskim wykorzystuje certyfikat PTI na 
studiach podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem.  

PTI brało udział w pilotażowym programie IBE Odznaka +, służącemu do digitalizacji procesu 
gromadzenia i uznawania osiągnięć na bazie tzw. mikropoświadczeń, które z punktu widze-
nia PTI dobrze spinają ścieżki certyfikacyjne. Kol. Beata Chodacka chciałaby wręczać  
Odznaki + nauczycielom szczególnie dobrze wykorzystującym nowe technologie w procesie 
dydaktycznym. Kol. Włodzimierz Marciński zwrócił uwagę, że PTI powinno zainteresować 
obywateli ukraińskich systemem certyfikacji ICDL. Zdaniem prezesa Paluszyńskiego, Ukraina 
jest na ścieżce integracji z UE i może być zainteresowana wykorzystywaniem ICDL na uczel-
niach. Prezes spotkał się z przedstawicielami Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej i za jej po-
średnictwem dostajemy sporo materiałów. W planach jest organizacja wspólnej konferencji 
dotyczącej informatyki. 

PTI trzyma rękę na pulsie w sprawie finansowania szkoleń i certyfikacji, przygotowując się na 
sytuację, gdy środki z KPO i nowej perspektywy finansowej nie będą dostępne. 

Informacje o Sekcji Informatyki Szkolnej  

Sekcja działa bardzo aktywnie. Przygotowania do kolejnych edycji konkursu „GEEK” i „Ge-
niallne miejsca” idą zgodnie z planem. Podsumowanie konkursów nastąpi podczas obcho-
dów ŚDSI 17 maja 2023 r. Prezes zaapelował do oddziałów o wsparcie tych konkursów. 

Program „Laboratoria przyszłości w praktyce” angażuje wiele osób, powołano zespoły eks-
pertów pomagających nauczycielom jak najlepiej wykorzystać sprzęt, który trafił do szkół. 
Nauczyciele wymieniają się materiałami i korzystają ze wskazówek ekspertów, publikowa-
nych na Facebooku. To jedyna grupa dyskusyjna w Polsce, w którą tak masowo się angażują 
nauczyciele, dlatego do Sekcji zgłaszają się osoby proszące o wsparcie i oferujące współpracę 
– mówiła kol. Beata Chodacka, szefowa Sekcji. We współpracy z Microsoftem Sekcja 9 grud-
nia br. organizuje pierwszą konferencję na temat Laboratoriów przyszłości dla dyrektorów 
szkół z całej Polski. Sekcja dostała także zaproszenie udziału merytorycznego w konferencji 
ORE, trwa uzgadnianie szczegółów. Jedna z inicjatyw, która wydawała się poboczna, staje się 
bardzo ważna – to kalendarz ciekawych wydarzeń, szkoleń i konferencji z obszaru ICT dla na-
uczycieli. Firmy zewnętrzne proszą, żeby ich inicjatywę uwzględnić w tym zestawieniu. 
Kol. Beata Chodacka zaapelowała o propagowanie kalendarza i zgłaszanie wydarzeń.  

Mistrzostwa narciarskie 

Chcemy kontynuować naszą tradycję zimowej integracji i w 2023 r. odbędą się zmagania al-
pejskie i zawody biegowe – poinformował kol. Tomasz Szatkowski. Termin wynikający z re-



 
 
 

zerwacji obu tras został ustalony na 11 marca 2023 r. Trwają prace organizacyjne i nad regu-
laminami oraz ustalanie budżetu. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu biegowego, zapo-
trzebowanie można zgłaszać za pośrednictwem SORGI. Kol. Wojciech Kiedrowski zaoferował 
wsparcie instruktorskie dla wszystkich początkujących ‒ po zawodach w niedzielę będzie zor-
ganizowany spacer na nartach.  

Aktywność oddziałów i kwestie członkowskie 

Zarząd PTI dokonał skreśleń członków z zaległościami w opłacaniu składek powyżej 2 lat. 
Kol. Wojciech Kiedrowski zwrócił uwagę, że borykamy się cały czas z małą aktywnością człon-
ków nawet w przypadku wydarzeń organizowanych w oddziałach. Co do masowych skreśleń: 
są przypadki, że członkowie nie zawiadamiają o swoim przejściu na emeryturę i naliczane są 
im składki w pełnej wysokości. Kol. Kiedrowski zaproponował, żeby w takich przypadkach 
wstecznie przeliczać składki. Prezes Paluszyński przypomniał, że zarówno zaopiekowanie się 
nowymi członkami, jak i decyzje o ponownym przyjęciu (po uiszczeniu zaległości) leżą po 
stronie oddziałów. Statut PTI w tej kwestii zostanie dopracowany. 

Dyr. Katarzyna Jędryka zaapelowała, żeby prezesi oddziałów odpowiadali na maile z biura ZG. 
Dotyczą one nie tylko spraw nowych członków, ale i wymaganej dokumentacji finansowej. 
Biuro ZG nie może zastąpić oddziałów w ich kompetencjach. 

Przygotowanie sprawozdania z działalności kadencji 

Prace nad sprawami merytorycznych i programowych trwają. Mamy obowiązek zamieścić 
w Internecie do końca br. informację o aktywności każdego członka ZG od początku kadencji 
do końca br. Taką informację każdy członek ZG powinien przesłać bezpośrednio do Prezesa 
do 24 grudnia br. w formie niewymagającej poważnej redakcji. 

Sprawozdanie z działalności kadencji zostanie skompilowane ze sprawozdań oddziałów i sek-
cji za poszczególne lata.  

Zmiany w Izbie Rzeczoznawców 

W związku z planowanym odejściem kol. Tomasza Szatkowskiego z funkcji dyrektora IR 
trwały poszukiwania jego następcy. Życiorys kandydata jest dostępny dla członków ZG na 
SORDZE. Wykonał dla PTI kilka ekspertyz, ma doświadczenie w zakresie audytu, pracował dla 
poważnych instytucji, zna branżę. Kol. Tomasz Szatkowski zobowiązał się wspierać proces 
przekazywania obowiązków jego następcy. Na grudniowe posiedzenie zarządu kol. Szatkow-
ski przygotuje zmiany w regulaminie Izby Rzeczoznawców. Chcemy wprowadzić kategorię 
eksperta rzeczoznawcy, który mógłby pracować w zespołach wykonawczych nie będąc człon-
kiem PTI. Zdaniem kol. Marka Hołyńskiego, to od dawna potrzebne usprawnienie. 

Przygotowania do ŚDSI 

Opinie na temat tegorocznych obchodów były pochlebne, dlatego ‒ zdaniem kol. Marka Ho-
łyńskiego ‒ należy podążać sprawdzonym tropem, zachowując tytuł konferencji i jej koncep-
cję. Po dyskusji okazało się, że większość zaproponowanych tematów na przyszłoroczne ob-
chody jest powiązana ze sztuczną inteligencją. W Polsce i w UE powstało wiele programów, 
dotyczących strategii rozwoju AI, dlatego dobrym pomysłem byłoby zaproszenie autorów 



 
 
 

tych dokumentów. Kol. Marek Hołyński prosił o pomysły i wsparcie ze strony oddziałów. 
Będą cztery bloki tematyczne konferencji merytorycznie powiązane z obszarami, w których 
AI ma znaczenie: algorytmy, dane, elementy etyczne i strategie. Kol. Marian Bubak zwrócił 
uwagę, że przy niektórych tematach potrzebna będzie współpraca ponadoddziałowa. Z kon-
ferencją będzie związany blok wręczania nagród ICDL-a dla koordynatorów i dla nauczycieli, 
trwają prace nad formułą dni otwartych ICDL-a. Być może w panelach wezmą przedstawi-
ciele Rad mówiący o kompetencjach.  

W formule imprezy towarzyszącej ŚDSI odbędą się: konferencja „Informatyka w Edukacji” i 
„Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”. W sieci zostaną poprowa-
dzone webinaria. Pod szyldem ŚDSI nastąpi także wręczenie nagród w konkursie GEEK na 
szczeblach regionalnych.  

Prezes zwrócił się do obecnych o odbycie rozmów z potencjalnymi sponsorami ŚDSI w ich re-
gionach. 

Wolne wnioski 

• Zakończony został konkurs prac magisterskich, było 2 razy więcej zgłoszeń i ponad 
2 razy więcej recenzentów. Nagrody powinny być wręczone w styczniu 2023 r. po od-
powiednim przygotowaniu i nagłośnieniu imprezy. Być może Rady włączą się w jej or-
ganizację. 

• Prezes kontynuuje cykl webinariów. Na ostatnie: „Transfer danych przez Atlantyk” za-
pisało się 260 osób. W grudniu (15.12. o godz. 14.00) zapraszamy na nietypowe webi-
narium, będzie to rozmowa z red. Sylwią Czubkowską na temat jej książki „Chińczycy 
trzymają nas mocno”.  

• Następne posiedzenie ZG PTI (członkowie ZG, szefowie oddziałów, przewodniczący 
sekcji) odbędzie się 17 grudnia br. w trybie stacjonarnym. Odsłonięta zostanie galeria 
prezesów PTI.        


