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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI  
(28 stycznia 2023 r.) 

Styczniowe posiedzenie miało bogaty program, obejmujący zarówno sprawy formalne, jak 
i liczne aktywności związane z obchodami ŚDSI i najważniejszym wydarzeniem 2023 r. – 
XIV Zjazdem PTI. 

Informacje Prezesa o sprawach bieżących 

• W głównej auli Politechniki Wrocławskiej w obecności rektora i dziekana odbyło się 
zakończenie konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 
2021/2022. Uroczystości towarzyszyło ciekawe sympozjum naukowe bazujące na pra-
cach magisterskich z obszaru technologii kwantowej. Wkrótce zostanie udostępnione 
nagranie z tego sympozjum. Dzięki wysiłkowi członków jury konkursu zyskał on dobrą 
rangę i warto ją utrzymywać. 

• Powstaje fundacja NASK, dysponująca środkami na promowanie szeroko pojętej in-
formatyki. Prezes w rozmowach z dyrekcją NASK-u i powstającej fundacji uzgodnił, że 
fundacja wejdzie jako partner i fundator nagród w obu konkursach PTI: na prace ma-
gisterskie i na prace inżynierskie. W związku z powiększeniem funduszu nagród pre-
zes chciałby, żeby nagradzać również promotora najlepszej pracy magisterskiej (w 
przyszłym roku będzie 40. edycja konkursu). Należy również zadbać o taki termin uro-
czystości, żeby studenci mogli w niej uczestniczyć. 

Prawa i obowiązki sympatyków PTI 

W związku z zainteresowaniem statusem sympatyka PTI ZG podjął prace nad zapisami regu-
laminu dotyczącego praw i obowiązków sympatyka. Kol. Wojciech Kiedrowski proponował, 
żeby sympatykiem PTI mógł zostać każdy po złożeniu deklaracji elektronicznej w systemie 
Sorga i nie wiązałyby się z nią żadne obowiązki. Kol. Marek Bolanowski zauważył, że jednak 
powinny być jakieś mechanizmy weryfikacji sympatyków pozostające w gestii oddziałów lub 
sekcji. Kol. Tomasz Klasa poinformował, że z  technicznego punktu można zapewnić sympaty-
kom dostęp tylko do upublicznionego formularza do zapisu, a nie do całego systemu Sorga. 
Kol. Sławomir Smugowski zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo tworzenia fejkowych kont i 
zakłócania imprez PTI organizowanych w formule zdalnej lub hybrydowej. Prezes począt-
kowo przychylił się do koncepcji, żeby jednak obowiązkowe było zadeklarowanie chęci 
współpracy z wybranym oddziałem lub/i sekcją PTI. Kol. Tomasz Klasa był zdania, że nawet 
sympatycy niedeklarujący swojej przynależności do oddziału/sekcji mogą być wartością dla 
PTI, bo zyskujemy w ten sposób kontakty środowiskowe, do których może być kierowana 
oferta PTI. Po dyskusji uznano, że wypełnienie pola deklaracji współpracy z oddziałem/sekcją 
nie będzie dla kandydata na sympatyka obowiązkowe. ZG PTI podjął uchwałę w sprawie za-
sad przyjmowania sympatyków. 
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Przyjęcie nowego rzeczoznawcy 

Na wniosek dyrektora Izby Rzeczoznawców (IR) prezes powołał kolegów: Pawła Heniga i To-
masza Szatkowskiego w skład kolegium IR. Tomasz Szatkowski w imieniu przebywającego na 
zwolnieniu dyrektora IR przedstawił i zarekomendował kandydaturę dr. Bartłomieja Przybyl-
skiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rzeczoznawcę PTI. Kompeten-
cje kandydata w zakresie badania kodów źródłowych i naruszeń praw autorskich są niezwy-
kle cenne dla IR. Dr Przybylski przedstawił swoje doświadczenia zawodowe, jest już człon-
kiem PTI. ZG PTI przyjął uchwałę o jego przyjęciu do grona rzeczoznawców PTI. 

Przygotowania do Zjazdu 

Zespół organizacyjny będzie się spotykał co tydzień. Spotkanie programowe odbędzie się po 
ŚDSI,  wezmą w nim udział członkowie władz, delegaci  i osoby skierowane przez oddziały do 
dyskusji programowej. ZG podjął uchwałę w sprawie liczby delegatów na XIV Zjazd PTI. 

Programowa część Zjazdu 

Jak poinformował  kol. Wojciech Kiedrowski, zespół programowy odbył kilka spotkań, po-
święconych głównie sprawie zmian statutowych, związanych z pomysłem umocowania w PTI 
sekcji na prawach oddziałów. Do sekcji mogą należeć zarówno członkowie PTI i osoby niena-
leżące do stowarzyszenia; jeden członek może należeć do kilku sekcji i nie wiadomo, gdzie 
ma realizować prawa wyborcze – to przykłady problemów, na jakie napotkali członkowie ze-
społu. Członkowie PTI wykazują większe zainteresowanie tematami merytorycznymi niż „re-
jonizacją”, a integracja w oddziałach nie zawsze jest silna, stąd postulat zespołu dotyczący 
powrotu do koncepcji oddziału ogólnopolskiego. Na jego oddolne (z inicjatywy członków) po-
wołanie pozwoli (po niewielkiej korekcie) statut PTI. Cele takiej zmiany zostaną przedsta-
wione na Zjeździe. 

Zespół opracował też draft uchwały zjazdowej do wstępnej dyskusji, który zostanie udostęp-
niony członkom ZG PTI. Ma ona mieć bardziej konkretny charakter niż uchwała podjęta na 
poprzednim Zjeździe. 

Problemy składkowe w Oddziale Wielkopolskim PTI 

ZG podjął uchwałę korygującą skreślenia w Oddziale Wielkopolskim. To jedyna metoda na 
przywrócenie statusu członków PTI osobom, które opłaciły zaległości w składkach. Również 
oddziały mogą w ten sposób przywracać osoby bez zaległości w składkach w poczet człon-
ków oddziału. Jednocześnie ZG w trybie nadzoru uchylił uchwałę zarządu Oddziału Wielko-
polskiego (niezgodną ze statutem), który przyjął ponownie w poczet członków PTI osobę, 
które miała zaległości w opłacaniu składek na znaczną kwotę. 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską  

Trwają prace nad skompletowaniem jury konkursu. Wkrótce zostaną podjęte uchwały w 
sprawie regulaminów obu konkursów: na prace inżynierskie i magisterskie. Pojawił się po-
mysł, żeby PTI ufundowało stypendium najlepszemu maturzyście z informatyki rozszerzonej, 
a oddział właściwy dla uczelni, na której będzie studiował, zapewnił takiemu studentowi 



 
 
 

wsparcie. Na Zjeździe będzie także dyskutowana sprawa wyróżniania prac doktorskich z in-
formatyki i ufundowania stypendium, żeby młodych naukowców skłonić do pozostania na 
uczelni. W ten sposób PTI mogłoby wspierać całą profesjonalną ścieżkę edukacji informaty-
ków. 

Przygotowania do ŚDSI 

Listy w sprawie patronatów honorowych zostały wysłane. Wnioski o patronaty instytucjo-
nalne rozsyłamy nieco później, lista adresatów jest ustalona, podobnie jak lista patronatów 
naukowych. Również solidnie opracowane pakiety sponsorskie zostały rozesłane – informo-
wał kol. Marek Hołyński. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będą cztery panele, wszystkie 
związane z tematyką sztucznej inteligencji ( „Znaczenie algorytmów dla rozwoju sztucznej in-
teligencji”, „Kluczowa rola danych w zastosowaniach AI” „Aspekty krytyczne i prawne AI”, 
„Strategie rozwoju sztucznej inteligencji”). W każdym panelu odbędzie się 20-minutowy wy-
kład wprowadzający i dyskusja w gronie 3-4 panelistów, obejmująca również problematykę 
kompetencji, bo obchody ŚDSI zostaną połączone z konferencją Edumixer, organizowaną 
zwyczajowo przez Rady ds. Kompetencji afiliowane przy PTI. Do części dyskusji jeszcze szu-
kamy uczestników. Nie ma już wiele czasu, bo wkrótce powinna ruszyć strona wydarzenia. 

Po blokach merytorycznych nastąpi wręczenie nagród ICDL. Zarówno konferencja, jak i Gala 
wieczorna odbędą się w Centrum Nauki Kopernik. Będziemy dysponowali bezpłatnymi wej-
ściówkami do Centrum do wykorzystania przez uczestników w przerwie między konferencją 
a Galą. W półgodzinnej części oficjalnej Gali zostaną przedstawieni laureaci konkursu na 
„Najlepszą książkę informatyczną roku” i wręczone nagrody dla nauczycieli, których zespoły 
zostały laureatami w konkursach: Geek i Geniallne miejsca. 

Sprawy różne 

Prezes Wiesław Paluszyński został powołany przez ministra rozwoju w skład komitetu nadzo-
rującego fundusze europejskie na rozwój cyfrowy.  

 


