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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI  
(17 grudnia 2022 r.) 

 

Posiedzenie o charakterze hybrydowym zdominował temat przygotowań do Światowego Dnia Spo-
łeczeństwa Informacyjnego i do zjazdu PTI.   

Informacje Prezesa o sprawach bieżących 

• Spotkania wigilijne różnych gremiów były dla Prezesa okazją do różnych uzgodnień związanych 
z aktywnością PTI. 

• Ciekawą konferencje zorganizował Polski Komitet Normalizacyjny na temat rewolucyjnych 
zmian w normalizacji zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prezes zasugerował, że warto 
byłoby zrobić szkolenie na ten temat dla rzeczoznawców PTI, bo normy będą publikowane wy-
łącznie w wersji okładkowej. 

• Prezes wziął udział w nagraniu dla Głównego Urzędu Miar, który uruchomił dystrybucję czasu 
urzędowego poprzez szyfrowane łącza internetowe. To istotny problem cyberbezpieczeństwa, 
bo w większości systemy informatyczne nie są odporne na atak przez czas. 

• Przedstawiciel PTI w Radzie NCBR był powołany na 2-letnią kadencję, obecnie trwa nowy nabór. 
Prezes zasięgnął opinii, czy warto zgłosić jego kandydaturę, odpowiedź była twierdząca. 

Omówienie regulaminu Izby Rzeczoznawców (IR)  

Zmodyfikowany regulamin IR został udostępniony na SORDZE – poinformował referujący temat To-
masz Szatkowski. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia roli eksperta IR, który nie musi być 
członkiem PTI, a procedura jego przyjęcia jest uproszczona (nie są wymagane rekomendacje). Nato-
miast ekspertyzy eksperta zawsze są poddawane kontroli wewnętrznej, sprawowanej przez rzeczo-
znawcę. Inne zmiany regulaminu sprzyjają uproszczeniu różnych procedur. Kol. Janusz Dorożyński ge-
neralnie poparł zmiany regulaminu, choć uważał, że PTI powinno eksponować rolę ZG i zaproponował 
poprawkę dotyczącą dokumentowania opinii ZG opiniującego kandydata na Dyrektora IR. Miał też 
uwagi natury redakcyjnej. Uwagi zostały przyjęte przez ZG jednogłośnie. Kol. Marek Hołyński z zado-
woleniem przyjął możliwość dokooptowania ekspertów, bo ich brak niejednokrotnie opóźniał prace 
nad ekspertyzami. ZG przegłosował regulamin w nowym brzmieniu wraz z poprawkami.  

Konkurs Hioba  

Prezes Paluszyński poinformował, że prawnik nie wniósł żadnych uwag do zapisów regulaminu Kon-
kursu Hioba. Nagrody w konkursie Hioba (odpowiedniki nagród filmowych Złota Malina dla najgor-
szego filmu roku), zostaną przyznane uruchomionym produkcyjnie aplikacjom, która w ocenianym 
okresie zagwarantowały użytkownikom najbardziej traumatyczne doświadczenia z powodu błędów 
funkcjonalnych, technicznych czy nieprofesjonalnego interfejsu. Kol. Marek Hołyński zwrócił uwagę, 
że podobne konkursy np. na Harwardzie mają bardziej zabawny charakter i optował za wprowadze-
niem elementów humorystycznych do konkursu Hioba. Prezes Paluszyński był zdania, że regulamin 
podkreśla, że jest to konkurs organizowany z „przymrużeniem oka”. Po krótkiej dyskusji ZG podjął 
uchwałę w sprawie regulaminu konkursu, zwracając uwagę na niezbędną dowcipną narrację towarzy-
szącą nagrodom.  



 
 
 

Uchwały formalne  

ZG podjął dwie uchwały formalne: finansową (w sprawie zmian w tabelach płac i taryfikatorze stanowisk 
pracy) oraz w sprawie składek członkowskich i wpisowego (pozostają na dotychczasowym poziomie).   

Przygotowania do ŚDSI  

Przygotowania postępują ‒ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będą cztery panele, wszystkie zwią-
zane z tematyką sztucznej inteligencji. Wykład wstępny wygłosi i panel na temat „Znaczenie algoryt-
mów dla rozwoju sztucznej inteligencji” poprowadzi prof. Krawiec zaktywizowany przez kol. Macieja 
Drozdowskiego. Kolejny panel: „Kluczowa rola danych w zastosowaniach AI” kol. Marian Bubak po-
wierzył Maciejowi Morawskiemu. Potencjalną kandydatką do wykładu i poprowadzenia panelu 
„Aspekty krytyczne i prawne AI” jest Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. „Polskiej strategii rozwoju 
sztucznej inteligencji” będzie poświęcony czwarty panel. Zdaniem kol. Marii Ganzhy, dobrą kandy-
datką do wykładu jest dr Gabriela Bar. Na jednego z panelistów wytypowano dr Dominika Ślęzaka. 
W każdym panelu będzie występował przedstawiciel jednej z Rad Sektorowych, afiliowanych przy PTI. 
Oddział Górnośląski zadeklarował wsparcie w poszukiwaniu dodatkowych kandydatów na paneli-
stów. Prezes Paluszyński poinformował, że być może będziemy mogli liczyć na uczestników z grupy 
roboczej ds. sztucznej inteligencji Ministerstwa Cyfryzacji. Staramy się o patronat nowego prezesa 
PAN nad konferencją. Przygotowano pakiety sponsorskie. Trwają prace nad zamknięciem listy zapro-
szonych na Galę.  

Goście ICDL zostaną zaproszeni na konferencję. Po blokach merytorycznych nastąpi wręczenie nagród 
ICDL. Zarówno konferencja, jak i Gala wieczorna odbędą się w Centrum Nauki Kopernik. Być może bę-
dziemy dysponowali bezpłatnymi wejściówkami do Centrum do wykorzystania przez uczestników 
w przerwie między konferencją a Galą. Nie uda się natomiast wręczyć nagród w konkursach: Geek 
i Geniallne Miejsca przy okazji konferencji, ceremonia odbędzie się w innym miejscu (po konferencji 
nagrody zostaną wręczone tylko nauczycielom), ale uczniowie będę mogli zwiedzać Centrum do połu-
dnia. Następnego dnia w Klubie Bankowca odbędzie się sesja programowa związana ze Zjazdem PTI 
(niezwykle ważna, bo ruszają fundusze z nowej perspektywy finansowej), a sam Zjazd ‒ w dawnym 
Grand Hotelu (obecnie Sofitel). Pokoje ze względu na wysokie ceny będą dwuosobowe.   

Programowa część Zjazdu  

Prace nad tą częścią dopiero się rozpoczynają, do najważniejszych zadań należy zaliczyć reanimację 
dwóch sekcji: Cyberbezpieczeństwa i Informatyki w administracji. Powinny one pójść tropem sekcji 
Informatyki szkolnej, która uruchomiła wirtualne wsparcie, jak najlepiej wykorzystać sprzęt, który tra-
fił do szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. To jedyna grupa dyskusyjna w Polsce, 
w którą tak masowo się angażują się nauczyciele (12 tys. osób). Kol. Marian Bubak poinformował, że 
do jego oddziału zgłosiło się koło studenckie cyberbezpieczeństwa, które chce zorganizować przy 
wsparciu PTI konkurs z cyberbezpieczeństwa i szukało kontaktu z nauczycielami szkół średnich.  

Informacja GKR  

Zakończyła się kontrola za rok 2021. W protokole GKR stwierdziła, że wnioski z poprzedniej kontroli 
są realizowane i nastąpiła poprawa staranności w gromadzeniu dokumentacji. Prezes podziękował 
kol. Ewie Szymali, bo rok 2021 ‒ z powodu poprzednich zaniedbań ‒ był dla księgowości trudny.  

Mistrzostwa narciarskie  

Organizacja imprezy przewidzianej na 11 marca 2023 r. trwa, mamy już rezerwację tras. Na miejscu 
będą działały punkty kontaktowe dla obu tras (alpejskiej i biegowej). Poprzez system SORGA została 
rozdystrybuowana informacja o tegorocznych mistrzostwach. Wkrótce zostanie uruchomiona strona 



 
 
 

www mistrzostw i pójdzie info w social mediach. Przystępujemy do rezerwacji hotelu, więc kol. To-
masz Szatkowski zaapelował do członków ZG PTI o potwierdzenie udziału w imprezie. Staramy się 
o opiekę merytoryczną PZN.  

Sprawy różne 

• Kol. Marian Bubak na prośbę Prezesa pracuje nad nową formułą wręczenia nagród w konkursie 
prac magisterskich. W planach jest konferencja powiązana merytorycznie z tematami prac magi-
sterskich. 

• Z powodu zapaści KKIO nie wiadomo było, co z konkursem prac inżynierskich. Dwa oddziały: Ma-
łopolski i Podkarpacki wspólnie podjęły się zorganizowania pierwszej profesjonalnej edycji kon-
kursu prac inżynierskich, co ZG przyjął z satysfakcją. Kol. Tomasz Królikowski poprosił o przygo-
towanie stanowiska PTI w sprawie prac 

• Kol. Marian Bubak na prośbę Prezesa pracuje nad nową formułą wręczenia nagród w konkursie 
prac magisterskich. W planach jest konferencja powiązana merytorycznie z tematami prac magi-
sterskich. 

• Z powodu zapaści KKIO nie wiadomo było, co z konkursem prac inżynierskich. Dwa oddziały: Ma-
łopolski i Podkarpacki wspólnie podjęły się zorganizowania pierwszej profesjonalnej edycji kon-
kursu prac inżynierskich, co ZG przyjął z satysfakcją. Kol. Tomasz Królikowski poprosił o przygo-
towanie stanowiska PTI w sprawie prac inżynierskich i informacji o konkursie do przedstawienia 
na zebraniu prorektorów uczelni technicznych. Kol. Marcin Paprzycki zasugerował, że przejścio-
wym rozwiązaniem może być dołączenie KKIO jako modułu do konferencji FedCSIS i Informatyka 
w zarządzaniu.   

• Kol. Paulina Giersz zaprezentowała nową, efektowną stronę PTI. Zmianie uległ także układ 
menu, stąd prośba o zgłaszanie uwag dotyczących nawigacji. Kol. Marcin Paprzycki zobowiązał 
się do szybkiego opracowania wsadu na stronę anglojęzyczną. Prezes zaproponował, żeby 
uchwały przenieść na SORGĘ, co ograniczy liczbę linków, a tym samym poprawi bezpieczeństwo 
strony. 

• Kol. Włodzimierz Marciński poinformował, że ruszyła 6. edycja listy 100. 

• Kol. Tomasz Szatkowski, odchodząc ze stanowiska dyrektora Izby Rzeczoznawców, podziękował 
za 11-letnią współpracę. 


