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Organizacja Zjazdu  

14 czerwca 2014 odbędzie się XI 
Zjazd Delegatów Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego. 95 przedstawi-
cieli Towarzystwa (83 delegatów i 12 
członków honorowych PTI) wybierze 
nowe władze i nakreśli, być może 
nowe, kierunki działań. Zjazd Delega-
tów jest najwyższą władzą stowarzysze-
nia, może dokonywać zmian statutu, 
będącego formalną podstawą funk-
cjonowania PTI.   

Więcej na stronie 3.

Relacje z wydarzeń PTI 
Okres majowo-czerwcowy bieżą-

cego roku obfitował w liczne wydarze-
nia naukowe, edukacyjne i integra-
cyjne organizowane przez PTI. W dziale 
„Relacje” znajdziesz drogi Czytelniku ar-
tykuły o konkursach informatycznych 
PTI, Radzie Naukowej PTI, seminariach 
i spotkaniach. Z uwagi na dużą liczbę 
wydarzeń, nie wszystkie zostały opisane 
w tym numerze i temat ten będzie kon-
tynuowany w kolejnym wydaniu biule-
tynu.   

Więcej na stronach 6-15.

XI Zjazd Delegatów  
Polskiego Towarzystwa  

Informatycznego 
14 czerwca 2014 r.  
Hotel Golden Tulip  

Warszawa, ul. Towarowa 2 
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przemysłu i biznesu. Z kolei SMI jest im-
prezą skierowaną do młodzieży aka-
demickiej: doktorantek i doktorantów, 
osób znajdujących się na początku 
swojej kariery naukowej. Zapraszamy. 

Termin: 22-24 września 2014  
Miejsce: Poznań, Centrum Wykła-
dowe Politechniki Poznańskiej  
przy ul. Piotrowo 2. 
Strony: www.kkio.pti.org.pl  
www.scr.pti.org.pl,  
www.smi.org.pl  
www.spaconference.org.pl  

XXXI Ogólnopolski Konkurs na 
najlepsze prace magisterskie  
z zakresu informatyki i jej za-
stosowań 

Celem konkursu jest: 
a) podnoszenie poziomu prac magi-
sterskich z zakresu informatyki, 
b) wymiana i porównanie doświad-
czeń oraz osiągnięć dydaktycznych 
różnych informatycznych środowisk 
akademickich poprzez prezentację 
najlepszych prac magisterskich, 
c) propagowanie PTI wśród młodzieży 
studenckiej oraz nawiązanie więzi po-
między dyplomantami a Towarzy-
stwem. 
Organizację i przeprowadzenie kon-
kursu Zarząd Główny PTI po raz 31. po-
wierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi 
Polskiego Towarzystwa Informatycz-
nego. 
W konkursie mogą brać udział nie 
tylko dyplomanci kierunków informa-
tycznych, lecz także innych kierunków 
studiów, którzy w pracach dyplomo-
wych stosowali zaawansowane me-
tody informatyki. 
Informacje o konkursie dostępne są 
na stronie:  
pti.wroc.pl/html/konkurs.xml 

Przewodniczący Jury Konkursu
dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr.

 

Wydarzenia 
Tradycyjnie w ramach bloku tema-
tycznego AAIA zostanie przyznana 
nagroda im. prof. Zdzisława Pawlaka. 
Nagrody przyznawane są w dwóch 
kategoriach: najlepsza praca oraz 
najlepsza praca studencka. Laureaci 
otrzymują nagrodę pieniężną w wyso-
kości 300 euro oraz okolicznościowy 
dyplom. Nagrodę ufundował Oddział 
Mazowiecki PTI. Po raz piąty zostaną 
również przyznane nagrody za najlep-
sze artykuły przygotowane przez mło-
dych naukowców ufundowane przez 
International Fuzzy Systems Associa-
tion. 

Termin: 7-10 września 2014 
Miejsce: Politechnika Warszawska 
(Wydział Matematyki i Nauk Informa-
cyjnych). 
Strona: www.fedcsis.org  

IX Konferencja "Technologie 
Eksploracji i Reprezentacji 
Wiedzy"   

Konferencja poświęcona będzie sze-
roko rozumianej problematyce infor-
matycznych technologii eksploracji 
i reprezentacji wiedzy, w szczególno-
ści z zakresu nauk medycznych i spo-
łecznych. 

Termin: 17-20 września 2014 
Miejsce: Hołny Mejera  
Strona: irys.wi.pb.edu.pl/terw/  

IV Zlot PTI 

IV Zlot PTI Odbędzie się w dniach 19-
21.09.2014 w Lusowie (7km pod Po-
znaniem), a więc bezpośrednio przed 
konferencjami SMI, KKIO, SCR, które w 

Termin: 19-21 września 2014 
Miejsce: Lusowo k. Poznania  
Strona: zlot.pti.org.pl  

Cztery konferencje, we wrze-
śniu w Poznaniu: KKIO, SCR, 
SMI i SPA 

W bieżącym roku odbędzie się XVI 
edycja KKIO, XXI edycja SCR, IX edy-
cja SMI, oraz XVII edycja SPA. Konfe-
rencje KKIO, SCR i SPA przyciągają 
przede wszystkim doświadczonych 
badaczy, osoby o ugruntowanej po-
zycji naukowej, oraz przedstawicieli 

XI Zjazd Delegatów PTI 

Termin: 14 czerwca 2014  
(od godz. 9:00) 

Miejsce: Hotel Golden Tulip,  
ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa 
Strona: www.xi-zjazd.pti.org.pl  

Konferencja iNotice 

W tym roku konferencja odbywa się 
pod hasłem „Emerging Applications 
and Educational Approaches for So-
cial Impact“. Konferencja iNOTICE jest 
forum, na którym prezentowany jest 
stan rozwoju technologii i narzędzi in-
formatycznych w szerokim kontekście 
możliwości ich wykorzystania w życiu 
codziennym, edukacji i innych dziedzi-
nach wiedzy.  

Termin: 25 czerwca 2014 
Miejsce: Słok k/Bełchatowa 
Strona: inotice.eu  

XI edycja konferencji "Infor-
matyka w Edukacji"  

Pod hasłem: „Informatyka dla wszyst-
kich od najmłodszych lat” odbędzie 
się w Toruniu XI Konferencja "Informa-
tyka w Edukacji", organizowana przez 
Oddział Kujawsko-Pomorski PTI. Konfe-
rencja adresowana jest do nauczy-
cieli i wykładowców zarówno infor-
matyki, jak i innych przedmiotów. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych, orga-
nizatorzy spodziewają się udziału ok. 
300 osób. 

Termin: 1-2 lipca 2014 
Miejsce: Wydział Matematyki i Infor-
matyki UMK,  
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 
Strona: edu.rsei.umk.pl/iwe2014   

FedCSIS 2014 w Warszawie 

Federated Conference on Computer 
Science and Information Systems 
(FedCSIS) to coroczna międzynaro-
dowa multikonferencja organizo-
wana w formie serii niezależnych kon-
ferencji, warsztatów, sympozjów, któ-
rych tematykę stanowi szeroko pojęta 
informatyka techniczna i ekono-
miczna.  
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XI Zjazd Delegatów PTI  

Konferencja odbywa się tradycyj-
nie w Słoku k/Bełchatowa i jest współ-
organizowana przez Instytut Informa-
tyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej 
oraz ACM Łódź Chapter. Dla człon-
ków PTI obowiązuje zniżka specjalna. 
Szczegóły na stronie http://inotice.eu 

Serdecznie zapraszamy! 

W imieniu organizatorów 
Andrzej Romanowski OŁ PTI

 

nach wiedzy. Jednym z owoców spo-
tkań w ubiegłych latach są monogra-
fie zawierające przekrój tematów 
związanych z aplikacjami konteksto-
wymi i zorientowanymi na użytkow-
nika, a także poruszające m.in. pro-
blematykę modelowania, algorytma-
mów przetwarzania danych, czy też 
gier komputerowych. 

Piąta międzynarodowa konferen-
cja iNOTICE odbędzie się 25 czerwca 
2014 roku. W tym roku konferencja od-
bywa się pod hasłem „Emerging Ap-
plications and Educational Approa-
ches for Social Impact“ („Najnowsze 
zastosowania oraz nowe metody edu-
kacyjne ICT dla celów istotnych spo-
łecznie“). Językiem konferencji jest 
jęz. angielski. 

Konferencja iNOTICE jest forum, na 
którym prezentowany jest stan roz-
woju technologii i narzędzi informa-
tycznych w szerokim kontekście możli-
wości ich wykorzystania w życiu co-
dziennym, edukacji i innych dziedzi-

Konferencja iNOTICE 
 

Nadchodzący XI Zjazd Delegatów 
PTI jest już piątym w obecnym stuleciu. 
Oczywiście jest to przede wszystkim 
wydarzenie organizacyjne, przepro-
wadzane statutowo co trzy lata. 
Zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
podsumuje ostatnią kadencję, rozpa-
trzy sprawę absolutorium dla ustępu-
jącego Zarządu Głównego, wybierze 
nowe władze i wskaże kierunki działa-
nia na następne trzy lata. To wszystko 
stanowi – można powiedzieć – zwy-
czajną, rutynową stronę zjazdu. Bę-
dzie to zjazd, na którym pojawią się 
sprawy trudne. Takie, które do tej pory 
w historii towarzystwa nie miały miej-
sca. Pod rozwagę delegatów trafi 
kwestia, choć przewidziana w statu-
cie, to jednak niespotykana – odebra-
nie tytułu członka honorowego. Jest 
to sprawa, jak sądzę bardzo bolesna 
dla wszystkich, gdyż dotyczy osoby 
w przeszłości zasłużonej dla PTI. Ko-
lejną bardzo istotną sprawą są propo-
nowane zmiany statutu, w jednym 
z wariantów przewidujących likwida-
cję sądów koleżeńskich. Wśród zmian 
jest też kilka rozwiązań precyzujących 

zapisy o podstawowym miejscu ak-
tywności członkowskiej – tj. jednost-
kach terenowych. 

Nie tylko te problemy będą okre-
ślały ten zjazd. Wskazanie na bieżący 
wiek było zamierzone. Jest to niewąt-
pliwie wiek Internetu i burzliwego roz-
woju różnorodnych aktywności zdal-
nych (wirtualnych). PTI – szybciej lub 
wolniej, ale konsekwentnie wprowa-
dza do swojej działalności współcze-
sne rozwiązania nomen omen infor-
matyczne i/lub komplementarne 
z nimi. Jest to na przykład po raz 
pierwszy pełnoprawna kadencyjność 
delegatów na 3 lata. Łącznie z propo-
nowanym w zmienionym statucie 
zdalnym trybem uczestnictwa w zjeź-
dzie pozwoli to w razie potrzeby 
sprawnie i niewielkim kosztem prze-
prowadzać zjazdy nadzwyczajne. In-
nymi rozwiązaniami stosowanymi 
z okazji zjazdów były i są konstrukcje 
społecznościowe. Listy dyskusyjne to 
standard, ale przed poprzednim zjaz-
dem po raz pierwszy utworzono forum. 
Była to jednak efemeryda, dla XI 

Zjazdu powstała wiki. Jeszcze za 
wcześnie na ocenę tego rozwiązania, 
ale niewątpliwie zostanie to doko-
nane. 

XI Zjazd będzie miał jeden zupełnie 
nowy aspekt. Z inicjatywy naszej dy-
rektor generalnej, kol. Krystyny Pełka-
Kamińskiej po raz pierwszy głosowania 
na nim będą przeprowadzane elek-
tronicznie. Pozwoli to znakomicie 
usprawnić i skrócić proces liczenia 
głosów. Oczywiście w ten sposób 
będą przeprowadzane głosowania 
jawne i tajne. W przypadku głosowań 
tajnych rozwiązanie gwarantuje ano-
nimowość głosujących. Po otwarciu 
zjazdu dla delegatów zostanie prze-
prowadzony instruktaż oraz głosowa-
nia próbne. 

 Janusz Dorożyński, 
wiceprezes PTI, przewodniczący 

Zespołu Zjazdowego
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67. Nowomiejski Robert 
68. Półjanowicz Wiesław 
69. Przepiórka Waldemar 
70. Raciborski Jarosław 
71. Sosnowski Zenon 
72. Szabuniewicz Adam 
 

Oddział Pomorski 

73. Myszor Alicja 
– członek honorowy 

74. Majewski Andrzej 
75. Jatkiewicz Przemysław 
76. Kiedrowski Wojciech 
77. Orłowski Cezary 
78. Sitek Tomasz 
79. Walaszkowski Wojciech 
 

Oddział Wielkopolski 

80. Węglarz Jan 
– członek honorowy 

81. Sumonowska Ewa 
82. Węgrzyn Marek 
83. Zwierzyński Krzysztof 
 

Oddział Zachodniopomorski 

84. Szyjewski Zdzisław  
– członek honorowy 

85. Godniak Maciej 
86. Grzesiak Mateusz 
87. Klasa Tomasz 
88. Komorowski Tomasz 
89. Królikowska Barbara 
90. Swacha Jakub 
91. Szyjewski Grzegorz 
 

Koło Lublin 

92. Kulik Wojciech 
93. Miłosz Marek 
 

Koło Sandomierz 

94. Kocój Jan 
95. Kutyna Roman 
 
 
 
 

Delegaci na XI Zjazd PTI  

Oddział Małopolski 

34. Tadeusiewicz Ryszard 
– członek honorowy 

35. Chodacka Beata 
36. Niwicki Jacek 
37. Noga Marian 
38. Pełech-Pilichowski Tomasz 
39. Pituła Alicja 
40. Rakoczy Witold 
41. Syryjczyk Tadeusz 
42. Valenta Marek 
43. Wilusz Tadeusz 
 

Oddział Mazowiecki 

44. Blikle Andrzej Jacek  
– członek honorowy 

45. Deminet Jarosław 
 – członek honorowy 

46. Fuglewicz Piotr 
– członek honorowy 

47. Iszkowski Wacław 
– członek honorowy 

48. Madey Jan 
– członek honorowy 

49. Maniecki Marek 
– członek honorowy 
50. Boboli Agnieszka 
51. Cetnarowicz-Jutkiewicz  

Anna 
52. Ganzha Maria 
53. Kalinowska-Iszkowska  

Małgorzata 
54. Mizerska Ewa 
55. Paprzycki Marcin 
56. Szatkowski Tomasz 
 

Oddział Podlaski 

57. Babicz Zdzisław 
58. Błaszko Władysław 
59. Bobrowski Leon 
60. Cichocki Antoni 
61. Cichocki Radosław 
62. Cwalina Krzysztof 
63. Jakubowski Wojciech 
64. Koprowski Marek 
65. Kotowski Romuald 
66. Milewski Robert 

Oddział Dolnośląski 

1. Mazur Zygmunt 
– członek honorowy 

2. Frączkowski Kazimierz 
3. Huzar Zbigniew 
4. Koprowski Tobiasz 
5. Maciaszek Leszek 
6. Madeyski Lech 
7. Mazur Hanna 
8. Mazur Paweł 
9. Niemiec Andrzej 
10. Staszak Urszula 
11. Szpunar Zbigniew 
12. Szpunar-Huk Ewa 
13. Żmudziński Janusz 
 

Oddział Górnośląski 

14. Nowak Jerzy Stanisław 
– członek honorowy 

15. Banasik Arkadiusz 
16. Głazek Wojciech 
17. Kapczyński Adrian 
18. Mizerski Adam 
19. Smugowski Sławomir 
20. Tomaka Mariusz 
 

Oddział Kujawsko-Pomorski 

21. Ankiewicz-Jasińska Ewa 
22. Bała Piotr 
23. Dorożyński Janusz 
24. Kornacki Piotr 
25. Kwiatkowska Anna Beata 
26. Ludwichowski Jerzy 
27. Woronowicz Piotr 
 

Oddział Łódzki 

28. Ostrowska Beata 
29. Niedźwiedziński Marek 
30. Łuczak Zdzisław 
31. Romanowski Andrzej 
32. Korbel Piotr 
33. Ostrowski Robert 
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Lp. Rozp. 
plan. 

Punkt/temat/działanie Głosowanie 
tak/--- tryb/--- 

1 9:30 Rozpoczęcie obrad (pierwszy termin) --- --- 
2 9:45 Otwarcie Zjazdu i powitanie gości przez prezesa PTI (II termin), uczczenie zmarłych kolegów --- --- 
3 9:55 Zapoznanie delegatów z elektronicznym systemem do głosowania --- --- 
4 10:05 Przeprowadzenie przez prezesa PTI wyboru przewodniczącego i prezydium Zjazdu tak jawny  
5 10:15 Głosowanie ws. 1) porządku obrad, 2) regulaminu obrad, 3) regulaminu głosowań i wybo-

rów oraz 4) listy gości 
tak jawny 

6 10:25 Wybór 1) Komisji Mandatowej i 2) Wnioskowo-Uchwałowej tak jawny  
7 10:35 Wybór Komisji ds. Odwołań i przekazanie jej odwołań tak jawny  
8 10:45 Sprawozdanie z działalności ZG ( w tym część finansowa i system Kokpit) --- --- 
9 11:00 Sprawozdanie Rady Naukowej PTI --- --- 

10 11:05 Sprawozdania z działalności ECDL i IR --- --- 
11 11:15 Stwierdzenie prawomocności Zjazdu tak jawny 
12 11:20 Przedstawienie projektów uchwał w sprawie członkostwa honorowego --- --- 
13 11:30 Głosowanie nad uchwałami w sprawie członkostwa honorowego i ogłoszenie wyników tak tajny  
14 11:40 Sprawozdanie Gł. Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie wniosku dotyczącego absolutorium dla ZG --- --- 
15 11:50 Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego --- --- 
16 11:55 Dyskusja nad sprawozdaniami --- --- 
17 12:25 Głosowanie ws. absolutorium dla ustępującego ZG tak jawny 
18 12:35 Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI --- --- 
19 12:45 Wystąpienia kandydatów na prezesa PTI --- --- 
20 13:05 Wybory prezesa PTI tak tajny  
21 13:10 Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PTI --- --- 
22 13:15 Obiad --- --- 
23 14:15 Przemówienie wybranego prezesa PTI --- --- 
24 14:25 Wystąpienia przedstawicieli oddziałów, kół i sekcji --- --- 
25 15:05 Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz (na wniosek nowego prezesa PTI) tak jawny 
26 15:10 Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego --- --- 
27 15:25 Zmiany składu Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej) - w razie potrzeby tak jawny 
28 15:30 Wybory do Zarządu Głównego tak tajny  
29 16:00 Ogłoszenie wyników --- --- 
30 16:05 Zgłaszanie kandydatów do Gł. Komisji Rewizyjnej, Gł. Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej --- --- 
31 16:15 Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej tak tajny  
32 16:30 Ogłoszenie wyników --- --- 
33 16:35 Przyjęcie uchwał 1) odwołaniu dotychczasowych władz i Rady Naukowej oraz 2) powołaniu 

nowych władz i Rady Naukowej 
tak jawny  

34 16:40 Zwołanie przez przewodniczącego zjazdu pierwszego posiedzenia Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. 
Sądu Koleżeńskiego 

--- --- 

35 16:41 Przedstawienie propozycji zespołu statutowo-strateg. nt. projektu uchwały programowej --- --- 
16:41 (równolegle) Pierwsze posiedzenie Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego --- --- 

36 16:55 Dyskusja nad statutem, strategią i uchwałą programową --- --- 
37 17:25 Głosowanie w sprawie statutu - wersja 1) bez i 2) z sądami koleżeńskimi, 3) strategii i 4) 

uchwały programowej 
tak jawny  

38 17:35 Przedstawienie wniosków komisji ds. odwołań --- --- 
39 17:40 Dyskusja nad wnioskami komisji ds. odwołań --- --- 
40 17:50 Głosowanie nad odwołaniami tak jawny 
41 17:55 Sprawozdanie komisji wnioskowo-uchwałowej --- --- 
42 18:05 Przyjęcie uchwał i wniosków tak jawny 
43 18:30 Zamknięcie Zjazdu --- --- 
44 18:31 Pierwsze posiedzenia Zarządu Głównego --- --- 
45 20:00 Uroczysta kolacja  --- --- 

 

Agenda Zjazdu  
Zawarty w agendzie materiał stanowi propozycję. Ostateczny porządek zatwierdzi Zjazd Delegatów. 
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Edukacja Informatyczna  
- jak uczyć myślenia  
algorytmicznego …  
 

kolejnych etapach edukacyjnych 
uczniowie poznają podstawy informa-
tyki. Oczywiście nie jest łatwe znale-
zienie argumentów na podjęcie w na-
szym kraju działań związanych z wpro-
wadzeniem powszechnego naucza-
nia trudnego dla większości uczniów 
przedmiotu. Towarzyszą obawy: czy 
przyda się to w przyszłości? Drogą do 
znalezienia argumentów za informa-
tyką może być próba odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego uczymy się w szkole 
trudnych przedmiotów np. chemii? -
przecież wzory reakcji chemicznych 
często wcale nie przydają się w doro-
słym życiu i wcale ich nie pamiętamy! 
Uczymy się chemii, bo opisuje zjawiska 
otaczającego nas świata i pozwala 
zrozumieć ten świat. Informatyka ma 
trudną sytuację – jest nauką, która we 
współczesnym świecie nabrała zna-
czenia od niedawna  – a staje się po-
wszechnym językiem niemal każdej 
dziedziny i wyposaża ją w nowe narzę-
dzia i możliwości rozwoju. Bez znajo-
mości informatyki świat przestanie być 

i rozwiązania systemowe trzeba pod-
jąć w kraju? Będzie też coś dla Sekcji 
Terminologicznej. 

Powyższe pytania to konsekwen-
cja ogólnoświatowego ruchu na rzecz 
kształcenia myślenia komputacyj-
nego (ang. computational thinking), 
które należy traktować jako myślenie 
algorytmiczne, rozwiązywanie proble-
mów i umiejętność programowania 
rozszerzone na wszystkie obszary dzia-
łalności ludzkiej.  Podczas konferencji 
sytuację na świecie podsumował 
prof. Krzysztof Diks w pierwszym wykła-
dzie pod tytułem „Jak robią to inni: 
tendencje światowe”. W marcu tego 
roku OECD (The Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Deve-
lopment, http://www.oecd.org) ogło-
siła  wyniki badań PISA w dyscyplinie 
Creative Problem Solving obejmują-
cej radzenie sobie z zadaniami pro-
blemowymi wymagającymi kreatyw-
ności – czyli z sytuacjami z życia, jak 
kupno biletu w automacie, użycie od-
twarzacza mp3, ustawienie klimatyza-
tora, wybór optymalnej drogi. Bada-
nie przeprowadzono wśród młodzieży 
piętnastoletniej. Wyniki pokazują, że 
młodzi Polacy, plasują się poniżej 
średniej, za Rosjanami, Słowakami, 
Amerykanami, czyli nie radzą sobie 
z tymi problemami. Na świecie podej-
muje się już działania na rzecz po-
wrotu informatyki w kontekście com-
puter science do szkół w miejsce ICT. 
Przykładem może być Wielka Bryta-
nia, gdzie od tego roku nauka progra-
mowania jest obowiązkowa w szko-
łach podstawowych i średnich, i na 

Everybody in this country should 
learn how to program a computer…  

because it teaches, how to think.

Steve Jobs

16 maja odbyła się w Warszawie 
konferencja "Informatyka dla Wszyst-
kich - myślenie algorytmiczne, rozwią-
zywanie problemów, programowa-
nie", informatykadlawszystkich.pl. Mia-
ła ona status imprezy stowarzyszonej 
z ŚDSI i była zorganizowana przez Od-
dział Kujawsko-Pomorski PTI, Radę ds. 
Informatyzacji Edukacji przy MEN oraz 
Wydział Matematyki i Informatyki 
UMK, a wzięło w niej udział ponad sto 
osób. Konferencję otworzyła z ramie-
nia MEN wiceminister Joanna Berdzik 
oraz Przewodniczący Komitetu Hono-
rowego Szerokiego Porozumienia na 
Rzecz Umiejętności Cyfrowych Michał 
Boni. Była mowa o tendencjach świa-
towych, krajowych rozwiązaniach, 
propozycjach dalszych działań. W pa-
nelu dyskusyjnym wzięli udział znako-
mici Goście: W. Cellary (via wideokon-
ferencja), K. Diks, W. Marciński, T. Na-
piórkowski, L. Tomczak, M.M. Sysło. 
W wyniku dyskusji nakreślono bardzo 
konkretnie plany dalszych działań. 

Ponieważ temat jest szeroki i ważny 
dla edukacji, relację z konferencji 
przedstawię w trzech częściach w ko-
lejnych numerach Biuletynu: Jak 
uczyć myślenia algorytmicznego, roz-
wiązywania problemów i programo-
wania od najmłodszych lat? Jak przy-
gotować nauczycieli do zrealizowa-
nia tego nauczania? Jakie działania 

Relacja z konferencji „Informatyka dla wszystkich” 
16 maja 2014, Warszawa

Część I.: Jak uczyć myślenia algorytmicznego, rozwiązywania problemów  
i programowania od najmłodszych lat? 

 

 
 
 
 
 

Źródło:  godzinakodowania.pl 
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projektowania posadzek, działania 
systemu nawigacji samochodowej, 
najkrótszej drogi do domu, czyli nieda-
leko do zadań z badania PISA… 

Pokaźna baza zadań tego typu za-
warta jest w archiwum Konkursu Infor-
matycznego Bóbr (www.bobr.edu.pl). 
Jest to konkurs międzynarodowy, który 
dotyczy myślenia algorytmicznego 
i rozwiązywania problemów, nieza-
leżny od języka programowania, 
obejmuje uczniów na wszystkich eta-
pach edukacyjnych. Jak widać na 
przedstawionym przykładzie, w tle 
opisywanych zadań leży bardzo po-
ważna wiedza informatyczna. Można 
więc domyślać się, jak trudnym za-
gadnieniem będzie odpowiednie 
przygotowanie nauczycieli, dlatego 
temat ten odkładam do następnego 
numeru Biuletynu. 

Anna Beata Kwiatkowska 

 

 

 

prostszego modelu, który pozwoli ła-
two zauważyć własności prowadzące 
do rozwiązania. Warto rozważyć 
wprowadzenie np. odpowiedniego 
modelu grafu dla przedstawienia rela-
cji między danymi. W taki sposób już 
w 1736 roku Leonhard Euler, uważany 
za ojca teorii grafów, rozwiązał pro-
blem mostów na rzece Pregoła w Kró-
lewcu. Nam naprzeciw wychodzi 
współczesna technologia, która po-
zwala na obserwowanie obrazu sate-
litarnego mostów w Kaliningradzie, 
np. przez skorzystanie z atrakcyjnego 
dla uczniów programu Google Maps, 
i na jego bazie stworzenie odpowied-
niego modelu grafu (patrz rysunek).
Na podstawie otrzymanego grafu ła-
two zauważyć, kiedy można przejść 
przez każdy z siedmiu mostów Kró-
lewca dokładnie raz i wrócić do 
punktu wyjścia. Wystarczy, by każdy 
wierzchołek miał parzystą liczbę połą-
czonych z nim krawędzi.  

Od grafów Eulera już niedaleko do 
figur jednobieżnych, czyli zabawy 
w rysowanie figur bez odrywania 
ołówka od kartki. Od grafów w ogól-
ności, niedaleko do rozwożenia listów 
przez listonosza, kampanii wyborczej 
prezydenta USA, najtańszej sieci dróg, 

dla nas zrozumiały, dlatego powinna 
w rozumieniu computer science być 
nauczana powszechnie, jak inne dys-
cypliny. 

Kolejny wykład pod tytułem Infor-
matyka dla wszystkich - myślenie algo-
rytmiczne, rozwiązywanie problemów 
i programowanie od najmłodszych lat 
rozpoczął się od przeglądu środowisk 
i narzędzi, które na różne sposoby uła-
twiają uczenie dzieci programowa-
nia.  Jest wiele propozycji, dość wspo-
mnieć Godzinę Kodowania w tle z ję-
zykiem Java Script (godzinakodowa-
nia.pl), język Scratch (www.scra-
tch.mit.edu), robota Bee-bot 
(www.bee-bot.us), programowanie 
robotów Lego (www.robocamp.pl) 
docelowo z językiem C, język Logo 
(logo www.oeiizk.waw.pl), Baltie w tle 
z językiem C# (www.sgpsys.com/pl), 
język Phyton (pl.phyton.org), aż po C, 
C++ ze swoimi środowiskami. Niektóre 
rozwiązania są komercyjne, ale jest to 
szeroka gama narzędzi, które mogą 
wspomóc rozwój myślenia algoryt-
micznego. Nie można jednak zapomi-
nać, że język programowania należy 
traktować jedynie jako narzędzie do 
zapisu algorytmów, dzięki któremu 
można komunikować się z kompute-
rem. Działaniem, na które trzeba 
zwrócić największą uwagę jest kształ-
cenie myślenia algorytmicznego, jako 
najlepszej ze strategii myślenia (J. Ko-
zielecki, 1992), a w konsekwencji roz-
szerzenie go do myślenia komputacyj-
nego. Potrzebna jest głębsza analiza 
i  nowe metody uczenia.  

Od którego roku życia i w jaki spo-
sób można kształcić rozważane umie-
jętności? – na to pytanie starano od-
powiedzieć się w następnej części wy-
kładu.  Już Jean Piaget (1896-1980), 
szwajcarski psycholog, filozof, socjo-
log, pedagog, mistrz Seymoura Pa-
perta, w swojej teorii rozwoju poznaw-
czego umysłu dziecka opisuje, że 
w wieku 7-11 lat dziecko stosuje logikę, 
alternatywne działania i coraz lepiej 
radzi sobie z myśleniem abstrakcyj-
nym.   Współcześnie wiek ten jeszcze 
obniżył się. Z psychologicznego 
punktu widzenia, można więc kształ-
cić myślenie komputacyjne od naj-
młodszych lat.  

Jednym ze sposobów radzenia so-
bie z rozwiązywaniem trudniejszych 
problemów przez dzieci jest zastoso-
wanie wizualizacji w celu zbudowania 
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aby miejsce i odległość od szkoły ma-
cierzystej nie spowodowała rezygna-
cji z dalszego uczestnictwa np. z po-
wodów organizacyjnych, czy braku 
środków na dojazd. Z tego powodu 
wielokrotnie Koordynatorzy zabiegali 
o organizowanie większej liczby Komi-
sji, czasem nawet dla 2-3 uczniów.  

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali 
się do drugiego etapu konkursu, roz-
wiązują zadania praktyczne, a efekty 
swoich działań wysyłają do oceny po-
przez internetowy system gry. Prace 
około 350 uczniów w krótkim czasie (2-
3 dni) ocenia z reguły ok. 7-10 osób. 
Jest to bardzo trudna i odpowie-
dzialna praca, która ma na celu wyło-
nienie najlepszych 30 uczniów (osób 
zajmujących pierwsze dziesięć miejsc 
na każdym poziomie szkolnym: pod-
stawowym, gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym). Zwycięzcy drugiego 
etapu walczyć będą o miejsce w fi-
nale, czyli tytuł Laureata oraz szansę 
na zwycięstwo. Oczywiście nie bez 
znaczenia dla uczestników pozostaje 
fakt możliwości otrzymania wielu cen-
nych nagród. 

Wartościowe nagrody są fundo-
wane przez naszych sponsorów, 
a znaczącą rolę w ich pozyskiwaniu 
odgrywają organizatorzy. Wielu spon-
sorów wspiera nas od pierwszej edycji 
konkursu (Microsoft, Motorola, Verx, 
PWN), a część wspiera nas od nie-
dawna (np. Librus, MegaMatma, 
Granna). Ostatnio coraz liczniejszą 
grupą sponsorów się Partnerzy PTI -
Centra Egzaminacyjne ECDL (BROst, 
KCE, KISS, ITC, PKSzE). Dla wielu finali-
stów nagrodą jest też sama wy-
cieczka do Warszawy, wzbogacona 
corocznie zwiedzaniem interesują-
cych miejsc stolicy (koszty przyjazdu 
do Warszawy laureatów konkursu i ich 
opiekunów pokrywają organizatorzy). 
Wszystkim sponsorom składamy ser-
deczne podziękowania. 

W tym roku o podium w finale wal-
czyło 34 uczniów, w trzech katego-
riach wiekowych: uczniowie szkół 

20.000 uczestników… kulisy 
konkursu TIK?-TAK!  

– ogólnopolskiego konkursu o tak du-
żej i aktywnej liczbie uczestników. 

Jako organizatorzy zmagaliśmy się 
z tym ogromnym przedsięwzięciem po 
raz czwarty. Zostało przygotowanych 
w sumie 5000 pytań, dla 3 poziomów 
szkół, do 3 etapów konkursu. Najwię-
cej emocji wzbudza w nas organizato-
rach pierwszy etap gry, gdzie ucznio-
wie odpowiadają na pytania za-
mknięte, w dowolnym czasie i miejscu, 
ograniczeni jedynie limitem dostępu 
do systemu gry. Chcemy, aby szukano 
odpowiedzi na pytania i uczono się 
od siebie. Ideą konkursu jest też zdo-
bywanie wiedzy informatycznej, a nie 
jedynie odnalezienie klucza odpowie-
dzi. Nie obyło się bez awarii, łamania 
regulaminu i konieczności zawieszania 
nieuczciwych graczy. Pojawiało się 
sporo emocji, wątpliwości i pytań: czy 
faktycznie propagujemy technologie, 
czy (a jeśli tak, to w jakim zakresie) ak-
ceptujemy nie do końca uczciwe za-
chowania uczestników, a nawet ich 
opiekunów? A może próby złamania 
systemu gry to w jakimś sensie także 
sukces „informatyczny”?  

Koordynatorzy Regionalni ECDL: 
Ala Myszor, Hania Pikus, Beata Ostrow-
ska, Ela Bowdur, Ewa Sumowska, Woj-
tek Kulik, Mirek Zajdel, Antoni Ci-
chocki, Zygmunt Mazur, co roku pro-
pagują konkurs w swoich regionach. 
Przesyłają informacje do najdalszych 
zakątków swoich województw, wspie-
rają nauczycieli podczas rozgrywek 
na każdym etapie. Ogromną zasługą 
Koordynatorów Regionalnych z całej 
Polski jest również organizacja komisji 
realizujących drugi etap konkursu. W 
każdej komisji tego etapu, a w tym 
roku było ich 47, pracuje od 2 do 4 
osób z uprawnieniami egzaminatorów 
ECDL. Ustalanie liczby i składów komi-
sji odbywa się już po zakończeniu 
pierwszego etapu gry, kiedy organiza-
torzy wiedzą gdzie i ilu uczniów zakwa-
lifikowało się do drugiego etapu. Logi-
stycznie jest to trudne zadanie i wy-
maga znajomości „terenu”. Chcemy, 

W dniu 14 maja 2014 roku zakoń-
czyła się IV edycja ogólnopolskiego 
konkursu dla szkół, Technologie Infor-
macyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-
TAK!), organizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL 
Polska (European Computer Driving Li-
cence). W tym roku do boju stanęło 
blisko 20 tysięcy uczniów z prawie 800 
szkół. 

Ideą tego działania jest pokaza-
nie, że technologie towarzyszą nam 
wszędzie, są istotnym elementem ży-
cia, a przede wszystkim nie są trudne 
do opanowania. Co ważne pozwala 
też młodzieży „pochwalić” się w śro-
dowisku rówieśników swoimi umiejęt-
nościami w tym zakresie. Konkurs, 
który ma charakter gry, zbierania 
punktów, grupowej rywalizacji, ma też 
na celu dotarcie do każdej szkoły bez 
względu na to, czy w danym regionie 
lub województwie są organizowane 
potyczki informatyczne. Wielu nauczy-
cieli i rodziców potwierdza nasze zało-
żenia pisząc, że jest to jedyny po-
wszechnie dostępny konkurs pozwala-
jący na weryfikację wiedzy w zakresie 
technologii IT. Nauczyciele mówią 
o święcie informatycznym szkoły, 
o tym, że uczniowie nie nauczą się tyle 
przez rok, co w czasie, kiedy odpowia-
dają na pytania, szukając tej właści-
wej odpowiedzi, gdy współpracując 
zdobywają punkty dla szkoły. 

Patronat nad konkursem co roku 
obejmują Marszałkowie Województw 
z całej Polski oraz większość Kuratorów 
Oświaty, wspierając też to działanie 
nagrodami dla najlepszych z regionu. 

O sukcesach uczniów i szkół 
można poczytać na stronie konkursu: 
www.tik-tak.eecdl.pl. Za możliwością 
osiągania takich rezultatów przez 
uczestników konkursu kryje się wysiłek 
organizacyjny i intelektualny wcale 
nie tak wielkiej grupy osób, autorów, 
organizatorów i realizatorów tego 
przedsięwzięcia. Ciekawym będzie 
poznanie kulisów organizacji TIK-TAKa 
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podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Wielki Finał to już 
bardzo duże emocje, ponieważ 
uczestnicy konkursu na pytania odpo-
wiadają publicznie, przy pełnej sali wi-
dzów. Oprócz poprawnej odpowiedzi 
liczy się także czas jej udzielania. Fina-
łowa atmosfera rozgrywek "na żywo" 
udzielała się także publiczności. Ucz-
niowie, w zależności od kategorii wie-
kowej, odpowiadali na 25 do 35 py-
tań. Dzięki uprzejmości partnera kon-
kursu, firmy VERX, organizatorzy skorzy-
stali z systemu Activote, który umożliwił 
wyświetlanie pytań konkursowych na 
ekranie i elektroniczne przetwarzania 
odpowiedzi. Zastosowanie tego roz-
wiązania sprawiło, że zwycięzcy wyła-
niani byli w ciągu kilku minut po od-
czytaniu wyników z systemu.  

Coroczna organizacja TIK-TAKa 
pochłania sporo energii, ale to także 
wiele wzruszeń i bardzo pozytywnych 
emocji. Otrzymujemy miłe listy, po-
dziękowania i zapewnienia, że to, co 
robimy, jest w środowisku szkolnym 
bardzo pożądane, a nasze działania 
pozwalają pokazać, że informatyka 
w szkołach nie jest przedmiotem dru-
goplanowym. 

Dziękuję szczególnie serdecznie 
Grzegorzowi Szyjewskiemu i Katarzynie 
Sroce za stworzenie ze mną TIK-TAKo-
wego szaleństwa. Dziękuję Tomkowi 
Klasie za tegoroczne wsparcie tech-
niczne konkursu, Halinie Król za opiekę 
nad pytaniami oraz pracownikom 
Biura ECDL PTI. Bez ich zaangażowa-
nia i logistycznego wsparcia byłoby 
bardzo trudno. Niewątpliwie ich za-
sługą jest również tegoroczny sprawny 
finał, z wręczeniem nagród i dyplo-
mów.   

Konkurs to dla nas także moment 
serdecznych wspomnień naszego Ko-
legi śp. Janusza Trawki. Janusz tworzył 
z nami I edycję konkursu. Los sprawił, 
że podzielił się z nami swoim pomy-
słem, dzięki czemu mogliśmy go zrea-
lizować... niestety już bez jego po-
mocy. Mamy nadzieję, że właśnie 
o takiej grze promującej technologie 
ICT myślał Janusz i byłby dumny 
z tego, jak udało się ją zrealizować. 

Beata Chodacka

Zdj. Laureaci w kat. szkół podstawowych – zwyciężczyni Zuzanna Olszówka z Lublina 

Zdj. Laureaci w kat. szkoł gimnazjalnych – zwycięzca Grzegorz Wusiewicz z Nowej Soli 

Zdj. Laureaci w kat. szkół ponadgimnazjalnych – zwycięzca Piotr Czytański z Warszawy 

Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzonego z jednym z Laureatów - Grzegorzem Wisiewiczem, gimnazjalistą 
z Nowej Soli: http://www.tygodnikkrag.pl/cms/index.php/artykuy/nowa-sol/31-edukacja/10543-.  
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Rada Naukowa PTI pierwszej 
kadencji 

Rada Naukowa PTI pierwszej 
kadencji (2011-2014) 

Decyzją Zjazdu Delegatów wpro-
wadzono do statutu możliwość powo-
ływania Rady Naukowej PTI. Z możli-
wości tej skorzystano dopiero w roku 
2011, kiedy na Zjeździe powołano 
pierwszy skład Rady w liczbie 15 osób, 
13-stu z tytułami profesora lub stop-
niami doktora habilitowanego oraz 
dwóch osób z stopniem doktora. 
Rada Naukowa PTI stała się faktem 
i rozpoczęła działalność poszukując 
swojego miejsca w strukturach organi-
zacyjnych PTI. Obszar aktywności 
Rady Naukowej PTI w zasadniczej mie-
rze wynika z nazwy i dotyczy tych ak-
tywności, które maja związek z nauką.

Na pierwszym posiedzeniu, które 
odbyło się w Międzyzdrojach w ra-
mach VI edycji konferencji SMI, doko-
nano wyboru władz Rady i dyskuto-
wano o kierunkach działań w pierw-
szej kadencji. Na przewodniczącego 
wybrano Kolegę Zdzisława Szyjew-
skiego, a na wiceprzewodniczących 
Kolegów Zygmunta Mazura, odpo-
wiedzialnego za działalność akade-
micką i Cezarego Orłowskiego, odpo-
wiedzialnego za współpracę z prze-
mysłem. Sekretarzem Rady został Ko-
lega Kesra Nermend. 

Plany, działania i ich  
realizacja 

Inauguracja działalności zawsze 
związana jest z optymizmem i podej-
mowaniem ambitnych zamierzeń. 
I  tak Przewodniczący w swoim pierw-
szym wystąpieniu podkreślił, że Rada 
Naukowa w swoich działaniach po-
winna: 

• działać na rzecz nauki zgodnie 
ze statutem PTI, 

• wspierać organizatorów konfe-
rencji PTI w zakresie wydawnictw, 
poziomu naukowego, 

• podjąć działania zmierzające do 
stworzenia  wydawnictwa  nau-
kowego  PTI, 

• starać się o uprawnienia nada-
wania stopnia doktora informa-
tyki, 

• nawiązywać współpracę z fir-
mami reprezentującymi przemysł 
informatyczny, 

• wspomagać działania statu-
towe, Prezesa i ZG PTI. 

W dyskusji Koledzy, Członkowie 
Rady, zgodzili się z tymi obszarami ak-
tywności uszczegóławiając je i doda-
jąc inne inicjatywy wspierające dzia-
łalność statutową PTI. W szczególności 
dużo miejsca poświęcono współ-
pracy z organizatorami konferencji PTI 
oraz działalności wydawniczej, okre-
ślając te obszary aktywności Rady 
jako główne. Prezes PTI, członek Rady, 
proponował wsparcie merytoryczne 
Rady dla działalności certyfikacyjnej 
oraz rozwoju Izby Rzeczoznawców. 
W ramach bieżących zadań zapropo-
nowano kandydatów do Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej oraz Komitetu In-
formatyki PAN. W wyniku tych zgło-
szeń Kolega Zygmunt Mazur został 
członkiem PKA, a Prezes PTI Marian 
Noga został członkiem KI PAN. Pod-
kreślono utrzymanie dalszej aktywno-
ści PTI w ramach Krajowych Ram Kwa-
lifikacji na bazie doświadczeń z ECDL 
i EUCIP. 

W roku 2011 odbyło się jeszcze 
jedno posiedzenie Rady Naukowej 
w Warszawie, połączone z obcho-
dami 30-lecia PTI. Kolejne posiedzenia 
Rady odbywały się średnio 2 razy 
w roku w połączeniu z wydarzeniami, 
w których brała udział znacząca 
liczba członków Rady, takimi jak kon-
ferencje naukowe, czy rozdanie dy-
plomów w konkursie prac magister-
skich. Taki tryb spotkań Rady wynikał 
z braku regulacji w zakresie finanso-
wania działalności Rady oraz trudno-
ści członków Rady z wygospodarowa-
niem czasu na posiedzenia. Problemy 
komunikacji częściowo rozwiązywała 
korespondencja mailowa, ale po-
trzeba bezpośrednich spotkań tema-
tycznych była artykułowana przez 
członków Rady. Na potrzeby komuni-
kacji i informowania o działalności 

Rady została uruchomiona strona in-
ternetowa http://rn.pti.org.pl/, gdzie 
można znaleźć informacje o aktywno-
ściach Rady, w szczególności proto-
koły z kolejnych posiedzeń. 

Z ambitnych celów postawionych 
na pierwszym posiedzeniu nie wszyst-
kie udało się zrealizować. Jednym 
z nich było nadawanie przez RN stop-
nia doktora informatyki. Po analizie 
wykonanej przez Kolegę Zygmunta 
Mazura, musieliśmy się szybko wyco-
fać z uwagi na to, że mimo formal-
nych możliwości, uwarunkowania po-
siadania takich uprawnień były mało 
realne do spełnienia. Z uwagi na niskie 
zainteresowanie współpracą ze strony 
firm nie udało się także nawiązać 
owocnej współpracy z firmami repre-
zentującymi przemysł informatyczny. 

Aktywność Rady Naukowej kon-
centrowała się na organizacji cyklicz-
nych konferencji PTI (KKIO, SCR i SMI), 
co pozwoliło z sukcesem przeprowa-
dzić kolejne edycje tych konferencji 
w Krakowie (w 2012 roku) i Szczecinie 
(w 2013 roku). Obecnie trwają przygo-
towania do wrześniowego spotkania 
w Poznaniu. Wydaje się, że koordyna-
cja działalności konferencyjnej 
i wspieranie merytoryczne organizato-
rów tradycyjnych oraz nowych inicja-
tyw, to prawidłowy obszar aktywności 
Rady Naukowej, gdzie postulowany 
udział członków Rady w komitetach 
programowych powinien stać się ob-
owiązującą tradycją PTI. 

Zeszyty Rady Naukowej PTI 

Za sukces Rady Naukowej tej ka-
dencji, należałoby uznać opracowa-
nie koncepcji oraz szaty graficznej 
i zasad wydawania nowego, cyklicz-
nego wydawnictwa PTI - Zeszyty Rady 
Naukowej PTI. Zeszyty, wydawane w 
postaci monografii w języku angiel-
skim lub polskim, będące samodziel-
nymi monografiami recenzowanymi 
przez członków Rady, posiadają jed-
norodną szatę graficzną. W roku 2012 
wydano pierwsze dwa Zeszyty, w któ-
rych zostały opublikowane materiały 
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VII edycji Sejmiku Młodych Informaty-
ków (2 monografie), a w 2013 roku ko-
lejnych sześć, z materiałami konferen-
cji KKIO/SCR/SMI 2013 (6 monografii). 
Zawartość każdego Zeszytu jest pre-
zentowana na stronie internetowej
Rady Naukowej. Obecnie dopraco-
wywany jest model udostępniania za-
interesowanym osobom pełnych tre-
ści publikacji. 

Plany na przyszłość 

Na kolejnych posiedzeniach Rady 
Naukowej podkreślano, że jesteśmy 
na etapie poszukiwania swego trwa-
łego miejsca w działalności Towarzy-
stwa. Kończąc kadencję mamy oczy-
wisty niedosyt wynikający z faktu, że 
nie udało się zrealizować wszystkich 
planów i mając świadomość, że wiele 
spraw o charakterze naukowym nale-
żałoby podjąć i zrealizować tak, aby 
status naukowego stowarzyszenia był 
bardziej dostrzegany i doceniany. 
Wśród członków Rady przeprowa-
dzona została krótka ankieta ocenia-
jąca dokonania kadencji i plany. Wy-
niki ankiety są dostępne pod adre-
sem: 
https://docs.google.com/forms/d/19-
Blmq-KJYg4qSBKnOlyX_5B-
84W9yWx5soIxXr4uEY/viewanalytics. 

Na posiedzeniu w maju 2014 zo-
stały omówione wyniki tej ankiety 
i wstępnie zarysowane plany aktyw-
ności dla następnej kadencji Rady 
Naukowej, która będzie wybrana na 
najbliższym Zjeździe. Jedną z propozy-
cji nowych kierunków prac Rady jest 
opieka merytoryczna nad określonymi 
obszarami tematycznymi realizowa-
nymi w ramach sekcji PTI. W pierwszej 
kolejności zamierza się reaktywować 
sekcję zajmującą się informatyką 
w zarządzaniu, która funkcjonowała 
w Szczecinie (więcej na ten temat 
w odrębnym komunikacie).  

Pierwsza kadencja Rady Nauko-
wej PTI dobiega końca, a jej wymier-
nym efektem są Zeszyty Rady Nauko-
wej, które obok wznowionego Biule-
tynu i innych wydawnictw PTI powinny 
stanowić znaczący, trwały wkład na-
ukowy do aktywności Towarzystwa. 

Zdzisław Szyjewski
Przewodniczący 

Rady Naukowej PTI
 

Zdj. Przykładowe Zeszyty Rady Naukowej PTI 

Członkowie Rady Naukowej 
PTI kadencji 2011-2014 
 

1. prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski - 
Przewodniczący 

2. dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur 
- Wiceprzewodniczący 

3. dr hab. inż. prof. PG Cezary Or-
łowski - Wiceprzewodniczący 

4. dr hab. prof. US Kesra Nermend - 
Sekretarz 

5. prof. dr hab. Leon Bobrowski 
6. prof. dr hab. inż. Janusz Górski 
7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar 
8. prof. dr hab. inż. Marian Noga 
9. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeu-

siewicz 
10. prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński 
12. dr hab. prof. PS Wojciech Olejni-

czak  
13. dr hab. inż. Lech Madeyski 
14. dr inż. Adrian Kapczyński 
15. dr inż. Marek Valenta 

 

Lista wydanych monografii na-
ukowych (Zeszytów Rady Nau-
kowej PTI) 

1. Advances in Software Deve-
lopment. Scientific Editor: J. Swa-
cha  

2. Inżynieria oprogramowania. Wy-
brane problemy. Redakcja nau-
kowa: Z. Szyjewski, J. Swacha  

3. Zarządzanie projektami i mode-
lowanie procesów. Redakcja 
naukowa: Z. Szyjewski, K. Mu-
szyńska  

4. Projektowanie, rozwój i imple-
mentacja systemów czasu rze-
czywistego. Redakcja naukowa: 
L. Trybus, M. W. Mastalerz  

5. Design, development and im-
plementation of real-time sys-
tems. Scientific Editors: L. Trybus, 
M. W. Mastalerz  

6. Data Analysis. Selected Pro-
blems. Scientific Editors: M. Łatu-
szyńska, K. Nermend  

7. Selected Issues of Applied Infor-
matics. Scientific Editors: Z. Szy-
jewski, J. Swacha 

8. Selected Issues of Data Analysis. 
Scientific Editors: M. Łatuszyńska, 
K. Nermend 
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Juliusz zaprezentował też system 
pracy nad Wikipedią i projektami po-
krewnymi, mówił o multidyscyplinar-
nym zespole ludzi z całego świata i jak 
do nich dołączyć lub jak w inny spo-
sób wspomóc działania fundacji: 
m.in. poprzez projekt Google Summer 
of Code (dla wszystkich), inicjatywę 
GNOME's Outreach Program for Wo-
men (dla kobiet) czy wolontariat. Na 
koniec nie obyło się bez pokazu pięk-
nych fotografii i refleksji na temat ży-
cia w Kalifornii.  

Spotkanie odbyło się na macierzy-
stej uczelni Juliusza – Politechnice
Łódzkiej dzięki uprzejmości Dziekana 
Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki i było współ-
organizowane z ACM Łódź Chapter.  

Prezentacja Juliusza jest dostępna 
pod adresem: http://juliuszgo-
nera.com/slides/wiki-tul/, a my już te-
raz zapraszamy na kolejne seminaria 
Oddziału Łódzkiego PTI. 

Wikipedia od kuchni … 
czyli jak wygląda praca przy szóstej najpopular-
niejszej stronie internetowej na świecie  

nych firmach San Francisco, że anglo-
języczna, tekstowa wersja Wikipedii 
bez obrazków i innych załączników 
multimedialnych zajmuje ok. 10GB, 
i wiele innych ciekawostek. Prelegent 
opowiadał też o projekcie Wikipedia 
Zero Reach, w którym starają się 
o darmowy dla wszystkich dostęp do 
Wikipedii przez smarfony w krajach, 
gdzie dostęp do edukacji, wiedzy i bi-
bliotek jest niełatwy. Na sali nie było 
też osoby, która wiedziała, że koreań-
ska wersja Wikipedii na pendrive’ach 
jest wysyłana przez dysydentów i en-
tuzjastów specjalnymi balonami przy 
sprzyjającej pogodzie przez za-
mkniętą granicę do Korei Północnej. 
Wiele zainteresowania publiczności 
dotyczyło technikaliów, m.in. obsługi 
ruchu na poziomie pół miliarda od-
słon miesięcznie i jak to możliwe, że 
tylko dwa centra danych (po jednym 
w USA i Europie) zapewniają sprawne 
działanie witryny. 

28 maja 2014 w Oddział Łódzkim 
PTI odbyło się otwarte seminarium, 
w ramach którego ponad 50 człon-
ków, sympatyków i studentów spo-
tkało się z Juliuszem Gonerą. Juliusz 
obecnie pracuje w kwaterze głównej 
Wikipedii – w Wikimedia Foundation 
w San Francisco (USA). Juliusz opowia-
dał o swojej drodze i doświadcze-
niach zawodowych w pracy informa-
tyka w Stanach Zjednoczonych. 
W trakcie prezentacji opowiadał 
o specyfice pracy nad szóstą najpo-
pularniejszą witryną na świecie, poka-
zywał inne, poza Wikipedią, równie 
istotne projekty fundacji i odpowiadał 
na pytania dyskutantów. Sporo uwagi 
w prezentacji Juliusz poświęcił wyzwa-
niom stojącym przed Wikipedią, 
a także specyfice wprowadzania 
zmian. Opowiadał, że niektóre z do-
datkowych narzędzi lub udoskonaleń 
wprowadzanych do serwisu spotyka 
się często z bardzo dużym oporem 
społeczności wikipedystów (skąd my 
to znamy?!), a w efekcie konsultacji ze 
społecznościami lokalnymi edytory 
oraz niektóre funkcje są w różnych 
wersjach językowych Wikipedii zupeł-
nie inaczej skonfigurowane, czy wręcz 
standardowo całkowicie niedo-
stępne. 

 Choć wszystkie przedstawione 
fakty i informacje są, jak sam powie-
dział, dostępne publicznie, to nie 
zmniejszyło to zainteresowania słu-
chaczy – z dwóch powodów. Po 
pierwsze, trzeba umieć szukać :), a po 
drugie – Juliusz był dobrze przygoto-
wany i przewidział wiele z tych pytań, 
które padły z sali, bo interesują one lu-
dzi bez względu na szerokość geogra-
ficzną. I tak dowiedzieliśmy się ile zara-
biają kierownicy, dyrektorzy (powyżej 
200tys USD rocznie), a pośrednio także 
programiści (bo to mniej więcej po-
łowa tej stawki) w Wikimediach i in-

 Zdj. (od lewej) Andrzej Romanowski, Juliusz Gonera
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Część artystyczną Gali wypełnił 
znakomity zespół muzyczny Nocny 
Koncert, wykonujący jazzowe inter-
pretacje znanych przebojów. 

Spotkanie VIP 
Wielką Galę Dnia Społeczeństwa 

Informacyjnego poprzedziło spotka-
nie czołowych przedstawicieli prze-
mysłu teleinformatycznego z repre-
zentantami władz zaangażowanych 
w problemy informatyzacji. W spotka-
niu wzięli udział m.in. podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji Roman Dmowski, prze-
wodnicząca Sejmowej Komisji Admini-
stracji i Cyfryzacji Julia Pitera, Prezes 
Polskiej Akademii Nauk prof. Michał 
Kleiber, wiceszef ABW płk Kazimierz 
Mordaszewski i Lider Informatyzacji Mi-
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji
Włodzimierz Marciński. Otwierając 
spotkanie prezes PTI Marian Noga 
krótko nakreślił główną tematykę te-
gorocznych obchodów ŚDSI, porusza-
jąc m.in. temat zasad informatyzacji 
służb publicznych, uważany przez 
część środowiska IT za kontrowersyjny. 
Temat ten wzbudził żywą dyskusję 
zgromadzonych, w której wzięli udział 
m.in. Wiesław Paluszyński (który stwier-
dził, że informatyzacyjna polityka pań-
stwa utrudnia budowę silnych krajo-
wych firm informatycznych zdolnych 
do konkurowania na forum europej-
skim), Andrzej Wilk (SEP), Wojciech 
Hałka (Instytut Łączności), Jerzy S. No-
wak (PTI). 

Andrzej Horodeński
 

Wielka Gala ŚDSI 2014  

• dyrektor Instytutu Łączności Woj-
ciech Hałka – za promowanie 
europejskich standardów teleko-
munikacyjnych, 

• firma Microsoft – za aktywne 
działania na rzecz edukacji infor-
matycznej. 

Najlepsze Centra Egzamina-
cyjne ECDL 

Najlepszym w ubiegłym roku cen-
trom egzaminacyjnym ECDL nagrody 
za znaczne osiągnięcia w propago-
waniu wiedzy i umiejętności informa-
tycznych wręczone zostały wyróżnie-
nia, które otrzymali: 

• Antoni Cichocki Ponadregio-
nalne Konsorcjum Szkoleniowo-
Egzaminacyjne, 

• Śląskie Centrum Szkoleniowo Eg-
zaminacyjne KISS, 

• ATForum, 
• Krakowskie Centrum Egzamina-

cyjne przy BIŚ Computers. 

Wyróżnienia dla koordynato-
rów ECDL 

Wyróżnieni zostali również najlepsi
koordynatorzy ECDL: Antoni Cichocki, 
Hanna Pikus, Alicja Myszor, Elżbieta 
Bowdur, Beata Chodacka, Wojciech 
Kulik, Beata Ostrowska, Ewa Sumow-
ska, Mirosław Zajdel, Paweł Strawiński, 
Zygmunt Mazur i Bohdan Lisowski. 

W końcowej części Gali zostały 
rozlosowane nagrody ufundowane 
przez firmy Intel, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Airbus Defense & 
Space oraz PTI. 

Wielka Gala ŚDSI 
Kulminacyjny moment obchodów 

Światowego Dnia Społeczeństwa In-
formacyjnego - Wielka Gala Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego 2014, 
która odbyła się w czwartek 15 maja 
2014 r. w Pałacu Zamoyskich przy ul. 
Foksal 2 w Warszawie, zgromadziła ok.
150 osób reprezentujących związane 
z informatyką środowiska administracji 
państwowej, biznesu, nauki i edukacji. 
Rolę gospodarza imprezy pełnił prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjno-
Programowego, wiceprezes PTI Marek 
Hołyński. 

W imieniu Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego gości powitał prezes 
PTI Marian Noga, krótko podsumowu-
jąc merytoryczne treści programu te-
gorocznego ŚDSI. Następnie goście 
wysłuchali orędzia Sekretarza Gene-
ralnego International Telecommuni-
cation Union dr Hamadouna I. Touré. 

Laureaci Info Star 2013 
Ważnym akcentem Gali było wrę-

czenie nagród INFOSTAR 2013 – presti-
żowej, przyznawanej od 1992 roku na-
grody dla wybitnych postaci środowi-
ska teleinformatycznego przez kapi-
tułę złożoną z dotychczasowych lau-
reatów oraz przedstawicieli Centrum 
Promocji Informatyki i Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego. 

Laureatami Nagrody Info Star 2013 
zostali: 

• w kategorii Osiągnięcia Bizne-
sowe: Tomasz Kułakowski (współ-
twórca firmy CodiLime), 

• w kategorii Rozwiązania Informa-
tyczne: Tomasz Gomoła (autor 
filmu "Warszawa 1935"), 

• w kategorii Propagowanie Infor-
matyki: prof. Wojciech Cellary. 

Szczegółowe informacje nt. na-
grody Info Star są dostępne na stronie 
www.info-star.pl. 

Właścicielami pamiątkowych sta-
tuetek InfoStat, przyznawanych co-
rocznie przez Komitet Organizacyjno-
Programowy obchodów ŚDSI w Pol-
sce, zostali: 

Zdj. Gala ŚDSI 
2014 – przema-
wia Hamadoun 
Toure (Sekretarz 
Generelny ITU)  
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Zjazd się zbliża… 

Zwieńczeniem pierwszego dnia 
zlotu była dyskusja na tematy zwią-
zane ze zjazdem. Jednym z tematów 
była lista zmian statutu, które mają 
być poddane pod głosowanie w trak-
cie Zjazdu. Ponieważ żaden z uczest-
ników Zlotu nie dokonał pełnej analizy 
wszystkich zmian, przyjęto, że liczba
proponowanych zmian wynika z ko-
nieczności dostosowania treści statutu 
do zmian w prawie i zniwelowania 
sprzeczności i nieścisłości statutu, któ-
rych nie dostrzeżono podczas opra-
cowywania jego obecnej wersji. 
Mimo to, przewidziany w harmono-
gramie Zjazdu czas (ok. 30 min.) na 
dyskusję proponowanych zmian zo-
stał uznany za niewystarczający na-
wet na ich przedstawienie, a co do-
piero na jakąkolwiek dyskusję. Poświę-
ciliśmy też nieco czasu na analizę 
i charakterystykę potencjalnych kan-
dydatów na członków władz. 

Strona PTI, a liczba członków  

Drugiego dnia zlotu przystąpiliśmy 
do identyfikacji przyczyn malejącego 
zainteresowania PTI wśród informaty-
ków. Już na samym początku Ela Bow-
dur powiedziała wprost: członek za 
sam fakt bycia członkiem musi czuć, 
że dostaje „to coś”, że w porównaniu 
z osobami niebędącymi członkami PTI 
jest choć trochę wyjątkowy. Błyska-
wicznie okazało się, że „to coś” w PTI 
jest w bardzo dużych ilościach, ale 

Relacja ze Zlotu PTI 
release 3.1  

Granice informatyki 

Na dłuższy czas zatrzymaliśmy się 
przy definicji samej informatyki – kto in-
formatykiem jest, a kto nie? W którym 
miejscu przebiega granica między in-
formatykiem, artystą, lekarzem, inży-
nierem, nauczycielem, wykorzystują-
cymi technologie informacyjne 
w swojej pracy? Czy aby być informa-
tykiem wystarczy być programistą? 
Dyskusja była ożywiona, padały ko-
lejne argumenty i kontrargumenty. 
Mimo to, czego akurat należało ocze-
kiwać, nie udało się ostatecznie roz-
strzygnąć tej kwestii. Ważne, że w toku 
dyskusji udało się nieco zbliżyć stano-
wiska. Rozmowa ta była w pewnym 
sensie kontynuowana także podczas 
omawiania miejsca informatyki 
w edukacji, która toczyła się w znacz-
nej mierze wokół ECDL i jego znacze-
nia dla PTI. Pomimo początkowych 
dość fundamentalnych różnic, po-
nownie udało się dojść do konkluzji, że 
rola ECDL w krzewieniu technologii cy-
frowych jest bardzo istotna. 

 

 

Szczecinek … 

Majowy zlot PTI miał się odbyć 
w trakcie długiego weekendu (30.04-
04.05). Oprócz rozmów na tematy PTI, 
w programie była także Majowa 
Szkółka PTI, a więc dzień wymiany do-
świadczeń i dzielenia się wiedzą z lo-
kalną społecznością. Pomimo trudno-
ści i ryzykownego terminu, udało się 
zebrać kilka osób chętnych do po-
dzielenia się swoimi osiągnięciami. 
Niestety, w większości były to osoby 
spoza PTI. Planowany był szereg atrak-
cji, w tym panel dyskusyjny podczas 
rejsu statkiem po jeziorze oraz przyłą-
czenie się do wieczornego koncertu 
z okazji rocznicy wejścia Polski do UE. 
Niestety, swój udział w zlocie zadekla-
rowało tylko kilku członków PTI, więc 
zlot został odwołany. 

… Warszawa 

Szybko okazało się, że jest grupa 
osób chętnych na spotkanie w poło-
wie maja (16-18.05) w Warszawie. 
Z pomocą biura Zarządu Głównego 
zabrałem się za organizację zlotu 
w weekend po finale ŚDSI. Po licznych 
perturbacjach i szeregu zmian miej-
sca noclegów, na tydzień przed zlo-
tem w końcu udało się dopiąć więk-
szość spraw natury organizacyjnej, 
a na liście miałem 12 zgłoszeń od 
członków PTI. Ze względu na mniejszą 
liczbę chętnych niż się mogłem spo-
dziewać zlot został skrócony o jeden 
dzień (niedzielę), więc ostatecznie 
spotkaliśmy się w dniach 16-
17.05.2014. Na miejscu okazało się, że 
rzeczywista lista uczestników różni się 
nieco od listy zgłoszeń i wcale nie 
oznaczało to niespodziewanego na-
pływu dziesiątek członków PTI, żąd-
nych rozmów na tematy PTI. Ostatecz-
nie, rozmowy toczyły się w około dzie-
sięcioosobowym gronie, więc było to 
raczej spotkanie i debata członkow-
ska niż zlot. Z perspektywy klimatu, 
w jakim toczyły się rozmowy, a także 
ich rezultatu, nie miało to jednak naj-
mniejszego znaczenia.  Zdj. Uczestnicy III Zlotu PTI w Warszawie 
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Składki członkowskie 

W ramach tematów członkowskich 
zastanawialiśmy się także nad możli-
wymi przyczynami niskiej ściągalności 
składek. Uczestnicy zlotu uznali, że po-
mocne w tym temacie mogą być au-
tomatyczne przypomnienia na stronie 
PTI (po zalogowaniu) lub rozsyłane 
mailem. Za ważne ułatwienie uznano 
także możliwość uiszczania składek 
drogą elektroniczną – czy za pomocą 
systemu Kokpit (jeszcze nie jest go-
towe), czy za pomocą systemu Wpła-
tomat, uruchomionego w Oddziale 
Zachodniopomorskim. Wśród przy-
czyn niskiej dyscypliny płacenia skła-
dek uczestnicy zlotu wskazali m.in. 
brak dodatkowych skutków nieopła-
cenia składki. Po raz kolejny okazało 
się, jak potrzebna jest „strefa dla 
członków” na stronie PTI, zawierająca 
wartościowe treści niedostępne dla 
osób spoza PTI. W tym przypadku, jeśli 
dostęp do niej będzie uwarunkowany 
brakiem zaległości we wpłatach skła-
dek, może nie tylko pomóc pozyskać 
nowych członków, ale przede wszyst-
kim utrzymać aktualnych. W toku dys-
kusji narodziła się propozycja zmiany 
statutu wprowadzającej zawieszenie 
członkostwa zwyczajnego w wyniku 
nieopłacenia składek zamiast do-
tychczasowego wykreślenia z listy 
członków. Opłacając zaległe składki 
mógł łatwo powrócić w szeregi PTI 
(obecnie konieczne jest ponowne zło-
żenie wniosku o przyjęcie do PTI). Jed-
nocześnie, zawieszenie w prawach 
członka skutkowałoby utratą dostępu 
do treści tylko dla członków (z zacho-
waniem dostępu do treści ogólnodo-
stępnych i przeznaczonych dla sym-
patyków, jeśli taki podział zostanie 
wprowadzony), co może podziałać 
mobilizująco na szybkie wpłacenie 
zaległych składek. 

Podsumowanie – do dzieła! 

W ramach podsumowania, 
uczestnicy zlotu ustalili, że spotkania 
w podobnej formule powinny odby-
wać się częściej. Termin kolejnego, ze 
względu na zbliżający się Zjazd i waka-
cje, został wstępnie ustalony na wrze-
sień. Zaproponowałem też, jako orga-
nizator, by w czasie wakacji spotkać 
się w Szczecinku w formule integra-
cyjno-wypoczynkowej. Termin do 
ustalenia.   

 Tomasz Klasa

 

•bezpieczeństwo informacji (ten te-
mat jest już realizowany przez Sekcję 
Bezpieczeństwa Informacji), 
•zarządzanie IT (ten temat został zgło-
szony tuż przed Zlotem przez Adama 
Mizerskiego). 

Celem tych spotkań ma być po-
głębianie wiedzy uczestników oraz 
wymiana doświadczeń. Pierwsze ze 
spotkań powinny odbyć się już we 
wrześniu, w powiązaniu ze zlotem. Ko-
lejne, w zależności od tematu, będą
odbywały się jako jedna z atrakcji 
zlotu albo jako niezależne wydarze-
nie. W tym drugim przypadku, podsta-
wowym miejscem spotkań może być 
biuro ZG w Warszawie, a w razie więk-
szej liczby chętnych trzeba będzie 
zdecydować o uruchomieniu kolej-
nych grup albo zmianie miejsca semi-
narium na większą salę. Pierwsze semi-
naria powinny odbyć się we wrześniu, 
choć wśród uczestników zlotu były 
osoby chętne na zorganizowanie se-
minarium już w czerwcu. 

Legitymacje członkowskie 

Kolejnym ważnym blokiem dyskusji 
były tematy członkowskie. Po raz ko-
lejny padło pytanie: czy legitymacje 
mają sens? Niemal jednogłośnie 
uczestnicy zlotu uznali, że legitymacje 
i znaczki stanowią ważny element 
identyfikacji członka z towarzystwem. 
Jako niezbędną cechę takiej legity-
macji uczestnicy zlotu uznali możli-
wość powieszenia jej na smyczy na 
szyi, w postaci identyfikatora, oczywi-
ście ze zdjęciem. Uczestnicy byli zda-
nia, że legitymacja nie powinna za-
wierać elementów przedłużania ter-
minu ważności, jak pieczątki czy na-
klejki. Funkcjonalność taką można za-
pewnić w inny sposób, np. za po-
mocą odpowiedniej usługi na stronie 
PTI, operującej na bazie członków. Na 
potrzeby takiej usługi, a także np. gło-
sowań elektronicznych, w celu auto-
matyzacji procesu weryfikacji człon-
kostwa, można wykorzystać nadruk 
w postaci kodu kreskowego lub kodu 
QR. Jako dodatkową funkcjonalność, 
ułatwiającą codzienne czynności 
członkom PTI (np. logowanie się) 
można rozważyć dodanie do karty 
modułu zbliżeniowego Mifare albo 
stykowego modułu kryptograficz-
nego. W takim przypadku legitymacja 
mogłaby także posłużyć jako bank 
haseł (jednokrotne logowanie), czy 
nośnik zaawansowanego podpisu 
elektronicznego. 

rozproszone po wielu sekcjach i od-
działach: wiedza, know-how, historia, 
własne publikacje w wersji elektronicz-
nej… Uznaliśmy, że jedną z głównych 
wartości bycia członkiem PTI jest wła-
śnie dostęp do zbioru sukcesów i błę-
dów popełnionych przez członków PTI 
na przestrzeni ostatnich 30 lat. Nie-
stety, w chwili obecnej informacje te 
są rozproszone po wielu ośrodkach, 
nie są zgromadzone na stronie PTI 
w ramach jakiejkolwiek sekcji przezna-
czonej tylko i wyłącznie dla członków. 
Skoro sami nie widzimy całokształtu 
osiągnięć PTI, to jak możemy skutecz-
nie zachęcać innych do bycia w PTI? 

Ze sporym ożywieniem przyjęliśmy 
propozycję Eli Bowdur, by rozwinąć 
funkcjonalność strony PTI o sekcję 
tylko dla członków PTI, dostępną po 
zalogowaniu się. Uznaliśmy, że po-
czątkowo sekcja ta stanowiła by jedy-
nie centralne repozytorium dokumen-
tów przeznaczonych tylko dla człon-
ków. W kolejnych krokach można bę-
dzie dodawać kolejne funkcjonalno-
ści, w zależności od potrzeb i oczeki-
wań członków. Ponieważ według na-
szej wiedzy nie ma możliwości by 
wprowadzić taką funkcjonalność na 
aktualnej stronie PTI, wiąże się to z ko-
niecznością zaprojektowania i wyko-
nania zupełnie nowej witryny PTI. Pew-
nym wyzwaniem będzie logowanie za 
pomocą loginu i hasła z Kokpitu i za-
pewnienie integracji z bazą członków 
w nim zawartą, ale nie jest to kwestia 
nie do rozwiązania. Kolejnym wyzwa-
niem będzie niewątpliwie zinwentary-
zowanie i zgromadzenie naszych dóbr 
w nowym repozytorium. 

Seminaria 

Kolejnym pomysłem na ożywienie 
aktywności członków jest uruchomie-
nie całego cyklu seminariów tema-
tycznych. Hasłem przewodnim dla 
całego cyklu jest: Jeśli uważasz, że 
wiesz, przyjdź i włącz się do dyskusji. 
Jeśli nie – przyjdź i posłuchaj.” Na po-
czątek powstała lista sześciu tematów 
seminariów, które powinny zgroma-
dzić sporą liczbę chętnych: 

 prawa autorskie w IT, 
 ochrona danych osobowych, 
 zamówienia publiczne – jak do-

brze opisać przedmiot zamówie-
nia, jak wybierać najlepszą ofertę, 

 zarządzanie projektami IT, 
 jakość oprogramowania, 



 Strona 16 
 

Polskie Towarzystwo Informatyczne ● Biuletyn Nr 3/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Ale wszystko wyświetlał tylko na po-
marańczowo" - mówię i natychmiast 
zdaję sobie sprawę, że zabrzmiało to, 
jakbym kwestionował bezsprzeczne 
przecież pionierstwo.  

"Och, naprawdę miałeś okazję wi-
dzieć jak to działało?" 

"Taaa, przesiedziałem przed tym urzą-
dzeniem sporo czasu." 

"To wspaniale poznać kogoś, kto brał 
udział w tym projekcie" - stwierdza 
uprzejmie, ale jakby z lekką ironią. No 
cóż, pewnie wielu odwiedzających 
próbuje się dowartościowywać pod-
czepiając pod dawne tematy. Moja 
wina - nie trzeba się było wymądrzać.

"Informatyka"  
to twardy dowód 

Po drodze do hotelu przypomnia-
łem sobie, że kiedyś doświadczenia 
z Plato opisałem w "Informatyce". 
Gdyby udało się zdobyć kopię, byłby 
twardy dowód. Wysyłam więc maila 
do Nowaka: "Jak można skorzystać 
z zasobów Informatyki, które nie-
dawno zostały zdigitalizowane?".  

Przychodzi odpowiedź: "Następnym 
razem, jak się zobaczymy dam ci dys-
kietkę." 

"Jestem poza krajem. Potrzebuję do-
stępu on-line." 

Powrót do przeszłości 
Terminalowe déjà vu  

Było to w kwietniu tego roku na 
campusie University of Illinois 
w Urbana-Champaign. Uczelnia 
w Polsce mało rozpoznawalna, ale 
dla rozwoju IT chyba istotniejsza od re-
nomowanego MIT. Tu w 1950 r. zbudo-
wano tranzystor, za co potem Bar-
deen, Brattain i Shockley dostali Na-
grodę Nobla z fizyki. W 1952 roku uni-
wersytet skonstruował pierwszy  super-
komputer ILLIAC (Illinois Automatic 
Computer) i przez lata stał się liderem 
na tym obszarze. Stąd udało się nam 
ściągnąć do Doliny Krzemowej zespół 
przeglądarki Mosaic, która zapocząt-
kowała powstanie Netscape. Bill Ga-
tes do dziś twierdzi, że w Microsofcie 
pracuje więcej absolwentów Uniwer-
sytetu Illinois, niż z jakiegokolwiek in-
nego uniwersytetu na świecie. 

Po rutynowym wykładzie mam 
przydzielonego oprowadzacza, ale 
próbuję się go pozbyć, bo dobrze 
znam teren. Ale przewodnik łatwo nie 
odpuszcza. "Powinieneś przynajmniej 
odwiedzić Siebel Center, gdzie zorga-
nizowaliśmy małe muzeum kompute-
rowe." 

Ok, niech będzie. Wypada obej-
rzeć z uwagą stare schematy blo-
kowe ILLIAC'a i życiorysy konstrukto-
rów wywieszone na ścianach. I nagle 
widzę terminal systemu Plato central-
nie wyeksponowany w szczelnej osło-
nie z pleksiglasu.  

"To końcówka pierwszego na świecie 
systemu nauczania przy pomocy 
komputera, który został stworzony na 
naszym uniwersytecie. Nazywał się 
PLATO od Programmed Logic for Au-
tomatic Teaching Operations. Ofero-
wał dziesiątki rozmaitych kursów na 
różnych poziomach ilustrowanymi ani-
macjami, testowanie uczestników 
przez sieć i wiele innych innowacyj-
nych w tamtych czasach rozwiązań. 
Terminal wygląda topornie, ale był 
prekursorem dzisiejszych ekranów do-
tykowych dzięki sensorom umieszczo-
nym na krawędziach, które wykrywały
położenie palca" - tłumaczy przewod-
nik. 

Dokumentacja historycznych do-
konań polskiej informatyki jest oczywi-
stym obowiązkiem PTI i jeśli coś z tego 
dorobku można ocalić od zapomnie-
nia, to należy to bezwzględnie zrobić. 
Sprawa jasna. 

Przyznam jednak, że miałem mie-
szane uczucia, gdy Sekcja Historyczna 
zaproponowała digitalizację wszyst-
kich wydań miesięcznika "Informa-
tyka". To prawda, że było to wielce za-
służone pismo, przez długi czas jedyne 
w naszej branży. Ukazywało się przez 
30 lat (od 1971 do 2001), a w gruncie 
rzeczy o 5 lat dłużej, bo powstało 
z przekształcenia periodyku "Maszyny 
Matematyczne", który zaczął wycho-
dzić już w 1966 roku.  

Mimo jednak, że jako wieloletni 
członek kolegium redakcyjnego mia-
łem do tego czasopisma sentymen-
talny stosunek, zacząłem się zastana-
wiać, czy podejmowanie takiego 
przedsięwzięcia istotnie ma sens. Czy 
naprawdę powinniśmy się angażo-
wać w aż tak pracochłonny projekt? 
No bo kto te starocie będzie chciał 
czytać i jaki będzie miał pożytek z wni-
kania w informatyczną prehistorię? 
Przecież "Informatyka" padła właśnie 
dlatego, że będąc wierna idei non-
profit nie potrafiła się dostosować do 
ducha czasu i lukratywne reklamy ICT 
zgarnęły nowopowstające komer-
cyjne wydawnictwa.  

Ewentualne odgórne negatywne 
decyzje uprzedził jednak energicz-
nymi działaniami Jerzy Nowak 
obecny przewodniczący Sekcji Histo-
rycznej. Zdumiewająco szybko zała-
twił zgodę na cyfryzację  "Informatyki" 
przez byłe Wydawnictwa Czasopism 
Technicznych NOT (obecnie komer-
cyjne Wydawnictwo Sigma-NOT), 
a potem wspólnie z biblioteką zaprzy-
jaźnionej uczelni doprowadził do ze-
skanowania całości zbiorów. Zostało 
to szczegółowo opisane w poprzed-
nim numerze naszego biuletynu. 

Wspaniale, że tak się stało, ale py-
tanie, czy ktoś istotnie skorzysta z tych 
zasobów pozostawało nadal otwarte. 
Przez przypadek okazało się, że będę 
mógł na to odpowiedzieć sobie sam. 
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też, że liczba odwiedzin na stronach 
naszych archiwów jest zaskakująco 
wysoka.  

Marek Hołyński
 

 

menów "Informatyki", zostały roz-
wiane. Powyższa anegdota, co 
prawda, może zostać uznana za incy-
dentalny przypadek, ale okazuje się 

Dostaję od niego link do biblioteki 
cyfrowej Politechniki Śląskiej. W zbio-
rach istotnie jest "Informatyka", ale nie 
pamiętam roku, w którym przekaza-
łem ten materiał ze Stanów. Przeszuki-
wanie plików zajmuje sporo czasu, 
w końcu jednak znajduję.  

Ten materiał otwierał numer drugi 
z 1981 roku. Całkiem solidny tekst na 
parę stron druku: opis genezy pro-
jektu, wyjaśnienie funkcjonalności ze 
schematami, omówienie softu (czyli 
języka TUTOR) i moje własne doświad-
czenia. Wszystko ilustrowane zdję-
ciami, które robiłem z monitora zwy-
kłym aparatem fotograficznym, bo 
zrzuty ekranowe nie były jeszcze 
w użyciu. Co więcej jest wśród nich 
jedno pokazujące mnie przed termi-
nalem identycznym, jak obiekt muze-
alny w klatce pleksi. 

Całość ma ponad 50 mega, ale 
kopiuje się szybko, więc następnego 
dnia przed wyjazdem na lotnisko im-
prowizuję nieformalny pokaz dla dzie-
kana wydziału informatyki i wczoraj-
szego przewodnika, który okazuje się 
być też szefem muzeum komputero-
wego. 

"Jeez! - mówi - Fantastycznie, że to nie 
jest po angielsku, bo to pokazuje glo-
balny rezonans tego przedsięwzięcia." 

Zabawna przewrotka, bo podob-
nie jak Marcin Paprzycki uważam, że 
publikowanie czegokolwiek w języ-
kach lokalnych ma niewielkie przeło-
żenie na rzeczywisty rozwój IT. A tu 
okazuje się, że są miejsca, gdzie za 
polski tekst dostaje się więcej punk-
tów. 

"Czy dałbyś nam pozwolenie na re-
produkcję tego materiału, oprawie-
nie go i dołączenie do naszych zbio-
rów?"  

Ależ, oczywiście, to dla mnie za-
szczyt - odpowiadam konwencjonal-
nie. I znowu pochopnie. Po ostatnich 
dyskusjach na temat prawa autor-
skiego wcale nie jestem pewny, czy 
mogę o tym decydować. Bo nie 
wiem, kto powinien zgodnie z przepi-
sami takiej zgody udzielić: ja jako au-
tor, Wydawnictwo Sigma-NOT, Jurek 
Nowak, a może Politechnika Śląska? 

Natomiast po tym zapętleniu koła 
historii moje początkowe wątpliwości 
co do potrzeby cyfryzowania wolu-
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kich energii), jednak w innych zastoso-
waniach będą to już megabajty bądź 
gigabajty. Big Data ma zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie dużej ilości da-
nych cyfrowych towarzyszy potrzeba 
zdobywania nowych informacji lub 
wiedzy. Szczególne znaczenie od-
grywa wzrost dostępności Internetu 
oraz usług świadczonych drogą elek-
troniczną, które w naturalny sposób są 
przystosowane do wykorzystywania 
baz danych. 

Big Data pozwala na analizowanie 
informacji na bardziej zaawansowa-
nym poziomie, niż robiły to tradycyjne 
narzędzia. Rozwiązania te znajdują już 
zastosowanie w takich dziedzinach 
biznesu jak bankowość, logistyka, te-
lekomunikacja, motoryzacja, marke-
ting czy rozrywka lub polityka. Dane 
zgromadzone w wielu niekompatybil-
nych ze sobą systemach teleinforma-
tycznych, bazach i serwisach interne-
towych zostają przetworzone i połą-
czone, dając spójny obraz badanej 
sytuacji, firmy czy osoby, niemożliwy 
do uzyskania tradycyjnymi metodami 
analitycznymi. 

Przykładami wykorzystywania Big 
Data są z jednej strony kampanie mar-
ketingowe prowadzone przez duże 
sieci handlowe i banki, a z drugiej 

BigData-szanse i zagrożenia 
dla bezpieczeństwa 

• volume – ilość danych, 
• variety – różnorodność danych, 
• velocity – szybkość napływania 

nowych danych i ich analizy, 
• value – wartość informacji. 

Dane wykorzystywane w syste-
mach Big Data pochodzą ze zróżnico-
wanych źródeł. Mogą to być trady-
cyjne bazy danych, systemy transak-
cyjne, serwisy społecznościowe, ser-
wisy webowe lub urządzenia. Są to 
dane różnorodne, dynamicznie się 
zmieniające, nieprzystosowane do 
tradycyjnych form analizy i nieustruk-
turyzowane (zaliczają się do nich ma-
teriały audio i video, obrazy, treści 
z portali społecznościowych – wszelkie 
informacje niedające się ująć w pro-
sty sposób w tradycyjnych bazach 
danych). 

Nie każdy system informatyczny, 
w którym są gromadzone i analizo-
wane wielkie ilości danych zaliczany 
jest do Big Data. Kluczowe są tu bo-
wiem, poza rozmiarem, także ich róż-
norodność, wartość, szybkie napływa-
nie oraz zaawansowane przetwarza-
nie i analizowanie.  W zależności od 
branży i stopnia złożoności algorytmu 
może to oznaczać rozmiar terabajtów 
lub petabajtów (np. analiza zderzeń 
cząstek elementarnych w fizyce wyso-

Big Data – szanse i zagrożenia 
dla bezpieczeństwa 

Zbiory i analizy Big Data z impetem 
wkroczyły w nasze życie. Odgrywają 
coraz większą rolę w życiu zarówno 
pojedynczych osób, jak i przedsię-
biorstw, organizacji.  Przy czym użyt-
kownicy nie zawsze mają świado-
mość, że ich dane są lub mogą być 
przetwarzane w systemach Big Data, 
i że może to mieć związek z bezpie-
czeństwem informacji. 

Z jednej strony można zaobserwo-
wać szanse, jakie Big Data daje przed-
siębiorstwom. Dostępne stają się na-
rzędzia potrafiące przetwarzać olbrzy-
mie porcje danych typu Big Data 
(w tym wiadomości e-mail, ruch sie-
ciowy). Pomagają one firmowym eks-
pertom bezpieczeństwa wykrywać 
wewnętrzne zagrożenia oraz ze-
wnętrzne ataki, mające na celu wy-
kradanie poufnych informacji. Takie 
rozwiązania mają już w swej ofercie 
czołowi producenci systemów infor-
matycznych, np. IBM, RSA Security. 
Z drugiej strony stosunkowo łatwo zi-
dentyfikować zagrożenia, które niesie 
wykorzystanie Big Data, np. możliwość 
naruszania sfery prywatności lub 
wręcz inwigilacji całych społe-
czeństw.  

Big Data  
Firmy gromadzą i przetwarzają co-

raz większe ilości danych. Dane te są 
często liczone w terabajtach lub pe-
tabajtach. Od pewnego czasu tak 
duże zbiory nazywane są Big Data. 
Sam termin Big Data zaczął pojawiać 
się w Internecie w pierwszej połowie 
2000 roku, kiedy stało się już jasne, że 
firmy gromadzą i przetwarzają coraz 
większe ilości danych. Uznaje się, że oj-
cem tego wyrażenia jest John 
Mashey, naukowiec pracujący w Sili-
con Graphics.  

Zgodnie z definicją firmy Forrester 
na Big Data składają się cztery wy-
miary, są to tzw. 4V: 
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współpracownika NSA (National Se-
curity Agency - Agencja Bezpieczeń-
stwa Narodowego). To z nich świat 
dowiedział się, ze NSA od lat wykorzy-
stuje narzędzia (np. XKeyScore, Tem-
pora, Bullrun, EdgeHill), które pozwa-
lają na śledzenie na bieżąco aktyw-
ności „celu” w Internecie poprzez 
analizę e-maili, rozmów za pomocą 
komunikatorów, aktywności w serwi-
sach społecznościowych, czy też od-
wiedzanych i wyszukiwanych stron.  
I  nawet szyfrowanie komunikacji nie 
zawsze zapewnia ochronę przed inwi-
gilacją służb.  

Istnieją obawy, że Big Data może 
być świetnym narzędziem do urzeczy-
wistnienia państwa policyjnego. Pań-
stwa, w którym zbędna jest armia taj-
nych współpracowników i donosicieli, 
ponieważ każdy użytkownik Sieci, do-
nosi de facto sam na siebie.  

Co dalej? 
Doniesienia instytucji analitycz-

nych wskazują, że rola Big Data w pro-
cesach związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa informacji i IT będzie 
w najbliższych latach systematycznie 
wzrastała. Dotyczy to zarówno no-
wych narzędzi analitycznych oraz 
sprzętu, który będzie niezbędny do 
gromadzenia i przetwarzania ogrom-
nych ilości różnorakich danych. 

Według IDC, do 2020 roku na świe-
cie ma być zgromadzonych 40 zetta-
bajtów danych. Z drugiej zaś strony 
obecnie tylko 0,5 proc. danych pod-
lega analizie. Wartość rynku rozwią-
zań informatycznych związanych z Big 
Data w roku 2014 będzie wynosiła wg 
IDC ponad 16 miliardów dolarów. Na-
tomiast analitycy Gartnera szacują, że 
sięgnie nawet 34 mld dolarów. 

Barierą dla szerszego wykorzysta-
nia możliwości, jakie już dziś daje Big 
Data, może się okazać brak odpo-
wiednio wykształconej kadry. Z opubli-
kowanego w 2012 roku raportu 
McKinsey Global Institute wynika, że 
do 2018 roku tylko w USA będzie bra-
kowało 140-190 tys. odpowiednio 
przygotowanych analityków. A warto 
podkreślić, że powinni oni posiadać 
interdyscyplinarne umiejętności: poza 
informatyką, będą potrzebować wie-
dzy z zakresu np. matematyki, socjolo-
gii i psychologii.  

Janusz Żmudziński
 

Dzięki wykorzystaniu narzędzi anali-
tycznych Big Data umożliwiających 
przetwarzanie informacji o zagroże-
niach w czasie rzeczywistym, firmy 
mogą znacznie szybciej zareagować 
na atak - często już w momencie, gdy 
ma on miejsce. Można je automatycz-
nie analizować pod kątem anomalii 
wskazujących na działanie złośliwego 
oprogramowania, nieuprawnionych 
użytkowników bądź intruzów. Na przy-
kład monitorując profile użytkowni-
ków w celu identyfikacji zmian ich lo-
kalizacji, urządzeń używanych do łą-
czenia z siecią lub odwiedzin stron 
o wysokim poziomie ryzyka. Jeśli poja-
wiają się jakieś niepokojące sygnały, 
to wówczas administratorzy zajmu-
jący się bezpieczeństwem mogą zde-
cydować czy i jakie działania należy 
podjąć.  

Ciekawym przykładem obrazują-
cym wykorzystanie Big Data na po-
trzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
jest opracowany przez Forda nowo-
czesny samochód hybrydowy Fusion. 
System komputerowy tego samo-
chodu gromadzi i przetwarza ponad 
25 GB danych na godzinę. Na infor-
macje te składają się dane doty-
czące samego pojazdu (m.in. jego 
przyspieszenie, szybkość, odchylenie 
od kursu), działania kierowcy i jego 
dane biometryczne  (m.in. tętno, czę-
stotliwość oddechów).  Pełny obraz 
sytuacji pozwala na lepsze zrozumie-
nie zachowań kierowców na drodze, 
przyczynia się do zmniejszenia liczby 
wypadków.  

Zagrożenia 
Jest jednak też i zła strona wykorzy-

stania zbiorów i analiz Big Data. 
Obawa przed inwigilacją ze strony 
aparatu państwowego nie jest prze-
sadzona. Prowadzanie takich działań 
potwierdzają informacje ujawniane 
przez Edwarda Snowdena, byłego 

działania mające na celu bezpie-
czeństwo i ochronę informacji prowa-
dzone przez firmy i instytucje rządowe.

Big Data jest zagrożeniem, czy 
szansą dla bezpieczeństwa? Na to py-
tanie nie ma prostej odpowiedzi. Po-
tencjał analizy ogromnych ilości da-
nych pochodzących z różnych źródeł 
jest oczywisty i każdy chciałby na nim 
skorzystać. Problem w tym, że zebrane 
informacje niejednokrotnie kryją dane 
wrażliwe. Firmy przetwarzające je są 
tego świadome i próbują uśpić naszą 
czujność oferując darmowe usługi. 
Natomiast instytucje państwowe 
i służby specjalne po prostu nie przy-
znają się do takich działań. 

Szanse 
Analiza danych od lat była stoso-

wana w systemach bezpieczeństwa 
do wykrywania anomalii i zagrożeń. 
Specjaliści ds. bezpieczeństwa syste-
mów teleinformatycznych analizowali 
informacje gromadzone w logach za-
rządzanych systemów i urządzeń. Po-
zwalało to wykrywać nietypowe za-
chowania użytkowników, przewidy-
wać przyszłe awarie, a czasami także 
naruszenia bezpieczeństwa. 

Wykorzystanie narzędzi analitycz-
nych Big Data istotnie rozszerza możli-
wości w tej dziedzinie. Stają się one 
ważnym wsparciem personelu odpo-
wiedzialnego za bezpieczeństwo in-
formacji. W dużych firmach każdego 
dnia mogą być generowane nawet 
terabajty danych, które zawierają in-
formacje mające wpływ na ich bez-
pieczeństwo. Są to nie tylko informa-
cje o zdarzeniach zapisywane w lo-
gach, ale również e-maile wysyłane 
i otrzymywane przez pracowników, 
zawartość stron przez nich odwiedza-
nych itp. Nawet sprawne i doświad-
czone zespoły nie są w stanie szybko 
przeanalizować tak wielu danych. 
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robi to codziennie w pracy. Kandydat 
przychodzi, licząc na spotkanie z in-
nymi i wymianę doświadczeń. Liczy, 
że spotka drugiego fascynata IT i dla 
czystej przyjemności razem o czymś 
porozmawiają albo zrobią coś faj-
nego. To coś pewnie nawet nie za-
działa, ale i tak będzie fajne. Wszystkie 
dotychczasowe sukcesy PTI są wyni-
kiem wielu lat WSPÓŁPRACY człon-
ków. Spektrum działalności statutowej 
daje nam wielkie możliwości. W kilku 
obszarach członkowie PTI mogą pod-
jąć działania integrujące samych 
członków, środowisko informatyków 
i całą społeczność wokół PTI. 

Edukacja 

Obecne działania PTI wokół edu-
kacji są niewątpliwie wspaniałe, ale 
nadal jest nad czym pracować. Wiele 
szkół nie posiada ani infrastruktury ani 
kadry do nauczania informatyki lub 
nawet TIK i stan ten (ze względu na lo-
kalizację szkoły) raczej się nie zmieni. 
Jako PTI możemy przeszkolić tych na-
uczycieli, wspomóc merytorycznie. 
Możemy także opracować założenia 
dla lekkiego systemu wspomagania 
nauczania – nie sztuką jest opraco-
wać świetny system, który wymaga 
2Mbit/stanowisko. Sztuką jest opraco-
wanie systemu, który również będzie 
świetny, ale zadziała przy łączu 
1Mbit/szkoła. Takie szkoły są i będą 
jeszcze wiele lat. PTI powinno tu po-
móc. Uczniowie są dla PTI grupą, z któ-
rej za kilka lat będzie można rekruto-
wać członków – warto, by już teraz nie 
tylko rozpoznawali markę PTI, ale też 
poznawali członków PTI, którzy staną 
się dla nich mentorami/wzorami. 
Niech wiedzą gdzie szukać wsparcia 
i porady (w zakresie IT), kto może być 
dla nich bramą do członkostwa w PTI. 

Mój punkt widzenia:  
o przyszłości PTI  

• konferencje naukowe i inżynier-
skie, 

• spotkania integracyjne, 
• seminaria specjalistyczne, 
• opinie aktów prawnych, 
• wiele innych. 

Niestety, patrząc z perspektywy 
osoby, która przystąpiła do PTI raptem 
kilka lat temu, uważam, że inicjatywy 
te przerodziły się w produkty, powią-
zane z PTI i/lub ECDL. Czy to źle? Moż-
liwe, że nie całkiem dobrze. 

Podaj cegłę, budujemy fire-
wall 

PTI jest stowarzyszeniem – grupą lu-
dzi o z założenia zbliżonym stopniu fik-
sacji na punkcie informatyki. Teore-
tycznie, realizując tyle wspaniałych 
rzeczy, aktywni członkowie powinni 
być widoczni i rozpoznawalni na ze-
wnątrz. Tymczasem tak nie jest. Każdy 
„potencjalny kandydat” na członka 
PTI zadał mi dwa te same pytania: kto 
tam jest i co takiego robicie? Jedno-
cześnie wielu z nich rozpoznaje PTI 
jako markę.  Jak to możliwe, że wiedzą 
o istnieniu PTI, ale nie wiedzą kto w nim 
działa i z jakim skutkiem? Moim zda-
niem, nie jest to tylko i wyłącznie kwe-
stia marketingu. Uważam, że w pew-
nym momencie (już w tym stuleciu), 
na fali praktyk korporacyjnych, popeł-
niliśmy grzech anonimizacji działań: 
budując kolejne inicjatywy, nie zad-
baliśmy o to, by świat zewnętrzny za-
pamiętał je jako wynik działania 
członków. Kolejne wydarzenia, choć 
z logo PTI, stawały się podobne do 
dziesiątek wydarzeń tego typu realizo-
wanych przez innych (firmy, fundacje, 
stowarzyszenia). W zalewie konkuren-
cji, członkowie schowali się za wyni-
kami swojej ciężkiej pracy – za produk-
tami. To nic nowego – robią tak 
wszystkie firmy w branży IT. No wła-
śnie… 

Razem trwamy,  
osobno polegniemy 

Potencjalny kandydat nie jest zain-
teresowany budowaniem produktu –

Na temat przyszłości PTI odbyło się 
już szereg spotkań strategicznych, te-
mat był też poruszany w trakcie spo-
tkań (m.in. podczas zlotów), powsta-
wały strategie działania dla kolejnych 
kadencji. Wiele z zaplanowanych 
działań udało się zrealizować –
z mniejszym lub większym sukcesem. 
Czy to znaczy, że już nie trzeba myśleć 
o przyszłości? Wręcz przeciwnie –
w ostatnich latach powinniśmy my-
śleć o niej nawet bardziej niż kiedykol-
wiek dotąd! 

… się zaczęło? 

PTI powstało ponad 30 lat temu. 
Można powiedzieć, że od tamtej 
chwili zmieniło się wszystko: Polska jest 
innym krajem, mamy swobodę go-
spodarczą, zegarki mocniejsze niż ów-
czesne komputery w regionalnych 
ośrodkach obliczeniowych… Zmieniła 
się informatyka, obejmując liczne 
nowe dziedziny specjalizacji. Czy to 
ma znaczenie? Jak zwykle, punkt wi-
dzenia zależy od miejsca siedzenia. 
Nie mam tu na myśli podziału My i Oni 
przebiegającego wzdłuż linii członko-
wie – ZG. Niestety, podział ten zaryso-
wał się wyraźnie zupełnie gdzie in-
dziej: na granicy PTI. Na przestrzeni lat 
PTI zrealizowało cały szereg wspania-
łych projektów: 

• konkurs prac magisterskich,  
• konkursy informatyczne dla mło-

dzieży, 
• konkursy z technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych, 
• promocja TIK poprzez certyfikację 

ECDL, 
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możemy zrealizować w PTI, ale po-
trzebne są zespoły, a więc tak zwane 
zasoby ludzkie. Musimy do nich do-
trzeć – wewnątrz, jak i na zewnątrz PTI. 
Jak już napisałem, nie wystarczy jesz-
cze bogatsza oferta – kolejne pro-
dukty nie załatwią sprawy. Świat musi 
zobaczyć ludzi, którzy za nimi stoją. 
Rozpocznijmy nowy trend w środowi-
sku IT: każdy podpisuje się pod swoim 
dziełem, czymkolwiek i jakiekolwiek 
ono jest. Wierzę, że gdy członkowie PTI 
ponownie wyjdą na pierwszy plan, 
gdy ich zainteresowania i działalność 
będą widoczne dla osób spoza PTI, 
odbiór i zainteresowanie PTI ulegną 
znacznej zmianie. 

Czy to nie tak… 

Spośród opisanych przeze mnie 
rzeczy najprostsza jest chyba lista dzia-
łań statutowych. Odbudowanie 
chęci i działania dla frajdy wcale nie 
jest zadaniem łatwym. Ale… Czy nie 
od takiej frajdy wszystko w PTI i infor-
matyce się zaczęło? Pierwszy kompu-
ter Apple powstał dla przyjemności 
tworzenia i z potrzeby chwili. Dopiero 
potem okazało się, że wszyscy chcą 
to kupić. Proponuję, byśmy w PTI sku-
pili się na tym pierwszym etapie, wdra-
żając drugi tylko tam gdzie to jest uza-
sadnione. Oczywiście, nie da się tego 
osiągnąć bez systematycznych spo-
tkań, wymiany myśli, poglądów i do-
świadczeń. Spotykajmy się na zlotach, 
konferencjach, seminariach, spotka-
niach integracyjnych i rozmawiajmy. 
Warto – nigdy nie wiadomo, co się 
z tych rozmów wykluje… 

Tomasz Klasa
 

mych właścicieli/użytkowników, felie-
tony komentujące zmieniającą się 
rzeczywistość. Biuletyn PTI może przy-
jąć je wszystkie. Wiadomo, że będą 
lepsze i gorsze, ale będą nasze wła-
sne. Będą efektem tego, że członkom 
się chciało, że członkowie coś faj-
nego zrobili. Niekoniecznie pod szyl-
dem PTI. Oczywiście, jeśli takich tek-
stów będzie przybywać, Biuletyn PTI w 
końcu przestanie być biuletynem, 
a przeistoczy się w regularne czasopi-
smo. Czego bym sobie i nam wszyst-
kim bardzo życzył. 

Czy ktoś tam jest? Czas na 
otwarcie drzwi… 

Wielu informatyków szuka frajdy 
i radości z tworzenia podczas siedze-
nia nocami w garażu czy na strychu, 
w oderwaniu od rzeczywistości, nad 
czymś co zwykle nie ma specjalnego 
znaczenia. Czasem okazuje się, że po-
wstanie coś niezwykłego, ale zwykle 
cała satysfakcja jest dalece niewy-
mierna. Największym problemem dla 
PTI (choć nie dla informatyków) jest 
fakt, że PTI już dawno utraciło mono-
pol na budowanie społeczności infor-
matyków w Polsce. Nasz potencjalny 
kandydat, szukając kompana, chce 
widzieć ludzi, a nie strukturę. W PTI, nie-
stety, widzi zarządy, ale nie widzi 
członków. Nie widzi czym kto się zaj-
muje, co robi. Zobaczy to na FB GL, 
czy LinkedIn, a gdy już tam trafi – po 
co mu PTI? Pod tym względem jeste-
śmy jak odpowiedź drugiego czy trze-
ciego węzła sieci podczas trasowania 
– fajnie, że przyszła, ale gdy mamy wy-
bór, wybieramy trasę najszybszą… jak 
widać po kilku przytoczonych przykła-
dach, jest cała masa rzeczy, które 

Działania te nie dotyczą tylko szkół –
program ten oczywiście trzeba konty-
nuować na uczelniach. Także w po-
staci pakietu konkursów w różnych 
obszarach IT.  

Seminaria i spotkania  
dla profesjonalistów 

Nieprawdą jest, że nie ma zapo-
trzebowania na spotkania branżowe –
dowodzą tego liczne barcampy, gro-
madząc po 100-300 osób co kilka ty-
godni. W trakcie ostatniego zlotu 
uczestnicy zdecydowanie orzekli, że 
trzeba zorganizować cykl seminariów 
tematycznych, w czasie których bę-
dzie okazja do pogłębienia własnej 
wiedzy na wybrane tematy. Dla 
członków PTI takie spotkania powinny 
być też okazją do wymiany doświad-
czeń i prezentacji własnych osią-
gnięć. W ten sposób będziemy budo-
wać swoją przewagę jako informaty-
ków, co z kolei stanie się argumentem 
za przystąpieniem do PTI dla kolejnych 
osób.  

Opiniotwórczość 

Poza opiniowaniem szeregu aktów 
prawnych, aby powołać do życia 
Think-Tank, trzeba sprawić, by człon-
kowie PTI mieli możliwość (i chcieli 
z niej korzystać) wypowiadania się na 
temat bieżących wydarzeń. Członko-
wie PTI, a może i cały świat powinni 
wiedzieć, jakie zdanie na temat no-
wego procesora mają członkowie, co 
sądzimy o modyfikacjach w algoryt-
mie X, jaki mamy pomysł na rozwiąza-
nie problemu Y. W ten sposób docho-
dzimy do tematu miejsca i sposobu 
publikacji tych opinii. 

Wydawnictwa 

Wspaniale, że udało się odrodzić 
Biuletyn PTI. Budując bazę wiedzy 
warto zacząć ją publikować. Opinie 
aktów prawnych, recenzje sprzętu 
i oprogramowania napisane przez sa-
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zmiany przepisów.  Prawnicy są nie-
zbędni do "ubrania" ich postanowień 
w odpowiednią formę i poddania 
analizie pod względem zgodności 
z wcześniej tworzonymi przepisami.  

JD: PTI ma od ubiegłego roku plat-
formę do tworzenia opinii. Jest to wiki 
napędzana silnikiem Mediawiki. Wła-
śnie tam piszesz swoje opinie. Co mo-
żesz powiedzieć o pozytywach ta-
kiego rozwiązania? A może są też ne-
gatywy? 

PJ: Nigdy wcześniej nie pracowałem 
na wiki. Platforma niesie wiele możli-
wości, należy ją jednak poznać. Żeby 
zacząć opiniować wprowadzony już 
dokument nie trzeba specjalnych 
umiejętności. Najważniejsze, że ist-
nieje narzędzie, dzięki któremu można 
zdalnie wspólnie wypracować stano-
wisko. 

JD: Spośród zaopiniowanych przez 
ciebie projektów, który był najtrud-
niejszy, a który najciekawszy? 

JP: Za najtrudniejszy uważam projekt 
zmiany rozporządzenie w sprawie

O opiniowaniu i nie tylko – 
wywiad z Przemysławem  
Jatkiewiczem  

ale miało też spory sens: dobrze być 
w jakiejś bandzie. A jak ty byś określił 
swoją motywację dołączenia do PTI? 

PJ: Moim jedynym motywem była 
możliwość umieszczenia w swoim CV 
pozycji dotyczącej członkostwa w li-
czącej się organizacji. Wcale się tego 
nie wstydzę, uważam że PTI powinna 
zaspokajać także i takie potrzeby swo-
ich członków. Jak widać po moim 
przykładzie bierne członkostwo może 
przerodzić się w aktywne działanie. 
Szkoda tylko, że zaangażować się nie 
było wcale tak łatwo.  

JD: W pierwszym pytaniu zaanonso-
wałem Ciebie jako aktywną osobę. 
Ma to związek z wysokim angażowa-
niem się w opiniowanie aktów praw-
nych, o co jest proszone PTI. Czy pa-
sjonuje Cię  taka działalność? 

JP: Można tak powiedzieć. Jako infor-
matyk pracujący w jednostce samo-
rządowej w znacznie większym stop-
niu podlegam przepisom prawnym, 
które niekiedy są wynikiem radosnej 
twórczości organów władzy. Mój głos 
jako jednostki ma niewielkie znacze-
nie. Szukałem więc możliwości od-
działywania na proces tworzenia ak-
tów prawnych lub chociaż wyrażenia 
swojej opinii w sposób zapewniający, 
iż prawodawcy przynajmniej się z nią 
zapoznają. 

JD: Prawodawstwo - czy to nie jest 
tylko domena prawników? Jak byś się 
odniósł do stwierdzenia, że tylko oni 
są w stanie opiniować projekty ustaw 
i rozporządzeń? 

JP: Zdecydowanie nie, nie i jeszcze raz 
nie. Zarówno opracowanie jak i opi-
niowanie winno być dokonywane 
przez fachowców a także praktyków. 
To właśnie oni borykają się z nieprecy-
zyjnymi, nierealnymi a niekiedy wręcz 
błędnymi zapisami. Są jedyną grupą, 
która może prawidłowo ocenić skutki

JD: Nie masz jeszcze uzupełnionego 
profilu w Kokpicie, choć od pewnego 
czasu jesteś w Towarzystwie bardzo 
aktywną osobą. Powiedz nam trochę 
o sobie.  

PJ: No cóż, mea culpa. Na swoje 
usprawiedliwienie mogę powiedzieć 
że choć jestem kilkuletnim członkiem 
PTI, to aktywnie zacząłem działać od 
zeszłego roku. Dopiero poznaję struk-
tury naszego Towarzystwa. Brakuje 
"pakietu wprowadzającego", który ja-
sno wskazałby "nowemu" gdzie i po 
co może się zapisać. Rzucane w to-
warzystwie hasła: „Elka” „DIR” „Ko-
kpit” są dla niego zupełnie niezrozu-
miałe. Może należałoby nałożyć 
pewne obowiązki na wprowadzają-
cych?  
Wracając do Twojego pytania… z wy-
kształcenia jestem inżynierem elektro-
nikiem. Dalsza część mojego wykształ-
cenia związana jest z zarządzaniem 
ukierunkowanym na zagadnienia in-
formatyczne. Pracuję w samorządo-
wym zakładzie budżetowym - Gdańsk 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
S.Z.B.,  kierując działem IT oraz pełniąc 
funkcję Administratora Bezpieczeń-
stwa Informacji.  Związany też jestem z 
Uniwersytetem Gdańskim gdzie pro-
wadzę zajęcia i rozwijam się nau-
kowo.  W sferze moich zainteresowań 
leży zarządzanie bezpieczeństwem in-
formacji. 

JD: Tytułem uzupełnienia – jesteś rów-
nież rzeczoznawcą PTI, a ponadto na 
ostatnim walnym zebraniu członków 
Oddziału Pomorskiego zostałeś wy-
brany do zarządu oddziału oraz na 
delegata na zjazd PTI. A wracając do 
rozmowy –  w dość odległych cza-
sach, gdy zakładałem koło PTI, był to 
Zakład Informatyki Huty Stalowa 
Wola. Od jednego z programistów 
systemowych (to terminologia IBM), 
który zgłosił akces, usłyszałem co go 
motywuje - było to trochę luzackie, 

 Zdj. kol. Przemysław Jatkiewicz 
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LP Adresat Dotyczy 

1 
Ministerstwo  
Administracji  
i Cyfryzacji 

W sprawie trybu przeprowadzenia konkursu oraz kry-
teriów, sposobu i trybu przeznaczania oraz rozliczania 
środków finansowych na informatyzację. 

2 
Ministerstwo 
Edukacji  
Narodowej 

O projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej 
skierowanym przez Ministra Edukacji Narodowej do 
uzgodnień i konsultacji 

3 Ministerstwo  
Finansów 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz od nie-
których ustaw 

4 
Ministerstwo  
Administracji  
i Cyfryzacji  

Opinia w sprawie wymaganej przepływności łącza 
dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 
jednostek uprawnionych. 

5 
Ministerstwo  
Administracji  
i Cyfryzacji 

Uwagi odnoszące się do Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności elektro-
nicznej mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie. 

6 Ministerstwo 
Zdrowia 

Uwagi do Zielonej Księgi w sprawie mobilnego Zdro-
wia. 

7 
Ministerstwo 
Edukacji  
Narodowej 

Brak uwag w sprawie dotacji celowej z budżetu pań-
stwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

8 
Ministerstwo 
Edukacji  
Narodowej 

Uwagi w sprawie rezygnacji z dopuszczenia do użytku 
podręczników do zajęć komputerowych. 

 

nia opinii (tu jest jeszcze pole do po-
pisu) oraz upubliczniać zarówno opi-
nie jak i rezultaty - tego brak. 

Dlatego proponuję prowadzenie 
ciągłego monitoringu zmian przepi-
sów i regulacji oraz wydarzeń, co do 
których PTI posiada legitymację do 
wyrażania opinii. Uważam też, że na-
sze stanowiska powinny być szeroko 
upubliczniane - prasa branżowa, por-
tale informacyjne oraz inne media, je-
śli będzie taka możliwość.  

Jeśli będziemy liczącym się, 
a przede wszystkim słyszalnym gło-
sem, to może uda się zahamować 
spadkową tendencję liczebności 
członków PTI. Nieprawdą jest, że 
obecnie ludzie nie chcą się zrzeszać. 
Powstają nowe organizacje informa-
tyczne - każda z nich to mała klęska 
PTI. Tworzący je ludzie mogliby prze-
cież realizować swoje cele w ramach 
naszych struktur. Dlaczego tak się 
dzieje? Bo mało o nas słychać. Pu-
bliczne opinie to najlepsza droga, aby 
stało się o nas głośno. 

JD: Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad z Przemysławem 
Jatkiewiczem przeprowadził 

Janusz Dorożyński.

na liście dyskusyjnej zdanie kolegi Ja-
nusza Żmudzińskiego, że jeśli w opra-
cowanie opinii zaangażowany jest je-
den człowiek, to jest to opinia jed-
nego członka, a nie PTI. W tym przy-
padku jest nas jednak dwóch, a do-
datkowo uwzględniamy stanowiska 
wyrażane niekiedy na liście. Swoją 
pracę prezentujemy też do oceny 
ogółowi członków. 

Dodatkowo, zauważyłem oznaki 
wzmożonego zainteresowania opinio-
waniem i to w zdecydowanie popie-
ranym przeze mnie kierunku. Uważam, 
że nie wystarczy oczekiwać na zapro-
szenie, które nie musi wcale nadejść. 
Powinniśmy stymulować dyskusję nad 
napotykanymi problemami poprzez li-
sty otwarte czy memoranda a nawet 
inicjować zmianę błędnych przepi-
sów. 

Czy można spowodować szeroki 
udział członków towarzystwa w opi-
niowaniu? Zdecydowanie tak i pierw-
sze jaskółki już widzimy. W jaki sposób? 
Należy zapewnić platformę wymiany 
poglądów, co już zostało zrobione, ini-
cjować na niej nowe tematy, nie tylko
związane z zaproszeniami do składa-

podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół. 
Bardzo zależało mi na wykonaniu tej 
opinii, gdyż po pierwsze jestem ojcem, 
więc moje dzieci będą kształcone 
według projektowanej podstawy pro-
gramowej, a po drugie jako wykła-
dowca akademicki borykam się z pro-
blemem niedouczonych studentów. 
Opiniowane rozporządzenie było 
dość obszerne a zakres tematyczny 
przekraczał moją wiedzę. Zmuszony 
byłem do szukania pomocy wśród 
znajomych nauczycieli. Znaczną po-
moc okazał mi poznany podczas II Je-
siennego Zlotu Paweł Perekietka, 
który prezentował ideę nauczania in-
formatyki bez komputera (Computer 
Science Unplugged). 

Najciekawszym projektem był pro-
jekt o zmianie ustawy o statystyce pu-
blicznej. Sensownie napisany, konsul-
towany z GIODO, zawierał jednak 
kilka nieprecyzyjnych zapisów związa-
nych z bezpieczeństwem informacji 
oraz jeden zapis szkodliwy, mający ne-
gatywny wpływ na wdrażanie no-
wych rozwiązań IT w instytucjach. 
Oba zagadnienia związane były 
z moimi zainteresowaniami oraz 
pracą. Rezultaty wykonanej opinii 
mile mnie zaskoczyły. Prawie wszystkie 
postulowane zmiany zostały uwzględ-
nione.  

JD: Wyżej wspomniałem o platformie 
PTI budowania opinii - pozwala to na 
pracę zdalną. Jednocześnie Towarzy-
stwo ma i prawo (statutowe) do opi-
niowania, a, według mnie, też i obo-
wiązek społeczny takiego opiniowa-
nia. Tym niemniej obecnie - nie jest to 
tajemnicą - jesteś praktycznie je-
dyną, spośród ponad tysiąca, osobą, 
która się tym para. Spotkałem się 
z przekonaniem, że to władze Towa-
rzystwa powinny spowodować szeroki 
udział członków towarzystwa w opi-
niowaniu. Jak według ciebie, i czy 
w ogóle można do tego doprowa-
dzić? 

JP: Niezupełnie jest to prawda. Nie jest 
też tajemnicą, że mam współpracow-
nika, który często hamuje moje kry-
tyczne zapędy, a także wykonuje zna-
czącą pracę redakcyjną. Gdyby 
moja praca poszła w świat bez żad-
nych konsultacji, zapewne skończy-
łoby się na jednej wykonanej przeze 
mnie opinii. Podzielam zamieszczone 

Lista niektórych opinii wydanych przez PTI w okresie marzec-czerwiec 2014  
źródło: Biuro Zarządu Głównego PTI 
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Mając na uwadze dotychczasowe 
kierunki zmian w polskich szkołach 
w ramach prowadzonego projektu 
„Cyfrowa Szkoła” oraz propozycję 
wdrożenia e-podręcznika oceniamy, 
że w perspektywie 2014-2020 stan-
dard przepływności łącza w szkołach 
powinien zakładać szerokopasmowy 
dostęp do Internetu, o wydajności co 
najmniej 100Mb/s przyjmując, że jako 
minimalny dostęp w najbliższej 2-3 la-
tach będzie wymagany przez 
Agendę Cyfrową poziom 30 Mb/s. 

W rozporządzeniu powinna być 
podana instytucja odpowiedzialna za 
kontrolę wymaganej przepływności 
łącza dla usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu jednostek 
uprawnionych. Wskazanie organu 
kontrolującego pozwoli na rzeczywi-
stą poprawę warunków i realizację 
cyfryzacji jednostek. 

Wyznaczenie standardów i reko-
mendacji dla infrastruktury sieciowo-
sprzętowej w poszczególnych pla-
cówkach pozwoliłoby na optymalne 
zarządzanie oraz bezpieczeństwo sie-
ciowe.  

Polskie Towarzystwo Informatyczne 
negatywnie opiniuje projekt rozporzą-
dzenia w sprawie wymaganej prze-
pływności łącza dla usługi szerokopa-
smowego dostępu do Internetu jed-
nostek uprawnionych. 

 

Opinię opracowali: 
Beata Chodacka
Beata Ostrowska
Dariusz Stachecki

Warszawa, 22.04.2014

Opinia projektu rozporządze-
nia MAiC w sprawie wyma-
ganej przepływności łącza  

Mb/s jako zalecenie dla 70% gospo-
darstw domowych, a 30% gospo-
darstw na poziomie 100 Mb/s. Szkoły i 
biblioteki pełnią znacznie szerszą rolę 
w lokalnej społeczności, pozwalając 
na korzystanie z zasobów dużej liczbie 
użytkowników.  

W kontekście powyższego należy 
wykazać szczególną dbałość w per-
spektywie roku 2020 o szerokopa-
smową infrastrukturę, adekwatną do 
zwiększających się potrzeb korzysta-
nia z e-usług i przygotowania do funk-
cjonowania w społeczeństwie infor-
macyjnym. 

Projekt rozporządzenia jest nie-
spójny z zalecanymi przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej działaniami 
w nowej perspektywie finansowej 
2014 – 2020. W dokumencie „Reko-
mendacje” dotyczącym realizacji 
działań: „Zakup sprzętu ICT, wg stan-
dardów ujętych w programie rządo-
wym „Cyfrowa szkoła” oraz „Rozwija-
nie umiejętności wykorzystania nowo-
czesnych technologii w nauczaniu 
wszystkich przedmiotów” ujęto zale-
cenia: „Zalecana przepustowość łą-
cza symetrycznego w szkole musi być 
zrealizowana na najlepszym szeroko-
pasmowym dostępnym technicznie 
poziomie, a docelowo do roku 2020 
należy dążyć do osiągnięcia przepu-
stowości na poziomie 1 Gb/s uwzględ-
niając lokalne warunki techniczne. 
Dobór parametrów przepustowości 
łącza szerokopasmowego do sieci 
w szkole powinien uwzględniać liczbę 
końcowych użytkowników oraz urzą-
dzeń komputerowych na terenie 
szkoły.” 

Pozostawienie takich zapisów 
w rozporządzeniu uniemożliwi również 
skuteczne wdrożenie projektu e-pod-
ręczniki, prowadzonego obecnie 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Opinia projektu rozporządze-
nia Ministra Administracji i Cy-
fryzacji w sprawie wymaganej  
przepływności łącza dla 
usługi szerokopasmowego do-
stępu do Internetu jednostek 
uprawnionych 

Polskie Towarzystwo Informatyczne 
jako jeden z celów statutowych sta-
wia sobie popieranie wszelkich dzia-
łań mających na celu wspieranie roz-
woju cyfryzacji jednostek uprawnio-
nych, w tym szczególnie szkół i biblio-
tek. W naszej opinii propozycja za-
warta w projekcie rozporządzenia 
utrzymania wymaganej przepływno-
ści łącza dla usługi szerokopasmo-
wego dostępu do Internetu dla jedno-
stek uprawnionych na poziomie nie 
mniej niż 2 Mb/s do jednostki upraw-
nionej i 1Mb/s od jednostki uprawnio-
nej jest niewystarczająca i nieade-
kwatna do obecnie szeroko prowa-
dzonej cyfryzacji polskich szkół i biblio-
tek.  

Wyrażamy zaniepokojenie bra-
kiem w rozporządzeniu wskazania 
wartości optymalnego poziomu łą-
cza, a jedynie utrzymania poziomu mi-
nimalnego przepustowości łącza. Do-
tychczasowe doświadczenia poka-
zują, że takie zapisy sprzyjają utrzyma-
niu minimalnego zalecenia, co przy-
czyni się do zahamowania procesu 
modernizacji szkół i bibliotek oraz 
uniemożliwi efektywne korzystanie 
z nowoczesnych narzędzi dydaktycz-
nych. Czynione obecnie starania do-
posażania placówek z publicznych 
środków w urządzenia oraz rozwiąza-
nia IT staną się nieracjonalnymi wydat-
kami. 

Projekt rozporządzenia jest nie-
zgodny ze strategicznymi działaniami 
UE, w szczególności strategią Europa 
2020 - Agendą Cyfrową, która defi-
niuje przepustowości na poziomie 30 
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• ECDL PTI STANDARD PROFILE – re-
komendowana przez PTI wersja 
ECDL STANDARD PROFILE, którą 
uzyskuje się po zdaniu testów: B1 
(Podstawy pracy z komputerem), 
B2 (Podstawy pracy w sieci), B3 
(Przetwarzanie tekstów), B4 (Arku-
sze kalkulacyjne), S1 (Użytkowanie 
baz danych), S2 (Grafika mene-
dżerska i prezentacyjna i S3 (IT Se-
curity), 

• ECDL ADVANCED PROFILE, który 
uzyskuje się po zdaniu dowolnego 
testu z grupy ADVANCED, 

• ECDL EXPERT PROFILE, który uzy-
skuje się po zdaniu testów: A1 (Za-
awansowane przetwarzanie tek-
stów), A2 (Zaawansowane arkusze 
kalkulacyjne), A3 (Zaawansowane 
użytkowanie baz danych) i A4 (Za-
awansowana grafika menedżer-
ska i prezentacyjna). 
Wszystkie wymienione wyżej wielo-

modułowe certyfikaty rekomendo-
wanych profili są ograniczone cza-
sowo – od momentu zdania pierw-
szego egzaminu do momentu zdania 
ostatniego nie może upłynąć więcej 
niż 3 lata. Pozostałe certyfikaty profi-
lowe nie mają tego ograniczenia –
każdy certyfikat zawiera informacje 
o datach i wersjach zdawanych eg-
zaminów.  

Stary i nowy ECDL 
Do września 2016 r. będą wyda-

wane także, na dotychczasowych 
warunkach, „stare” certyfikaty ECDL 
START i ECDL CORE. Osoby, które roz-
poczęły zdawanie egzaminów ECDL 
przed wejściem w życie Nowego 
ECDL-a, mogą kontynuować uzyski-
wanie certyfikatów według „starej” 
procedury. Mogą też realizować pro-
ces certyfikacji zgodnie z Nowym 
ECDL-em. „Stare” moduły: 3 (Przetwa-
rzanie tekstów), 4 (Arkusze kalkula-
cyjne), 5 (Użytkowanie baz danych) i 6 
(Grafika menedżerska i prezenta-
cyjna) zdane nie wcześniej niż na 3 
lata przed ostatnim egzaminem, zo-
stają zaliczone na poczet certyfika-
tów ECDL BASE czy ECDL STANDARD 
jako – odpowiednio – B3, B4, S1 i S2. 
Pozostałe jednak: 1 (Podstawy tech-
nik informatycznych i komunikacyj-
nych), 2 (Użytkowanie komputerów 

ECDL – zakres certyfikacji 
szczególnych certyfikatów oraz rygo-
rystyczne przestrzeganie jakości pro-
cesu certyfikacji i zasad uzyskiwania 
certyfikatów. Jest to certyfikat stale 
aktualizowany, uwzględniający zmia-
ny zachodzące w świecie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. 

Szeroka gama certyfikatów (pro-
gramów) ECDL daje pracodawcy 
możliwość przypisania do każdego 
stanowiska w organizacji właściwych 
e-kompetencji i określenia, który cer-
tyfikat ECDL będzie te kompetencje 
najlepiej potwierdzał w momencie re-
krutacji. Nie istnieje wspólny zestaw 
umiejętności, które leżą u podstaw e-
kompetencji. Są one zróżnicowane 
w zależności od indywidualnych po-
trzeb. W celu ich określenia należy od-
powiedzieć na pytanie: „Jakich umie-
jętności i jakiej wiedzy potrzebuje pra-
cownik do wykonania danego zada-
nia lub objęcia danego stanowiska?” 
Odpowiedź możemy uzyskać po lek-
turze sylabusów poszczególnych mo-
dułów oraz dzięki możliwości połącze-
nia modułów w odpowiednie certyfi-
katy e-kompetencji. Ta potrzeba ela-
styczności realizowana jest przede 
wszystkim poprzez Profile ECDL. 

Nowy ECDL 
W roku 2013 Fundacja ECDL wpro-

wadziła tzw. Nowy ECDL. Jak poka-
zano na rysunku 1 w jego ramach 
mamy 3 grupy modułów. Wprowa-
dzony razem z Nowym ECDL-em cer-
tyfikat ECDL Profile może zawierać do-
wolnie dopasowaną do potrzeb mie-
szankę tych modułów (nawet z róż-
nych grup). 

Zaprojektowano kilka rekomendo-
wanych certyfikatów ECDL Profile, 
wśród których można wymienić:  

• ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje 
się po zdaniu testów: B1 (Podstawy 
pracy z komputerem), B2 (Pod-
stawy pracy w sieci), B3 (Przetwa-
rzanie tekstów) i B4 (Arkusze kalku-
lacyjne), 

• ECDL STANDARD PROFILE, który 
uzyskuje się po zdaniu testów skła-
dających się na ECDL BASE PRO-
FILE oraz dowolnych trzech z grupy 
modułów STANDARD, 

Według wydanego pod egidą Unii 
Europejskiej „The e-skills Manife-
sto” – w roku 2015 jakiekolwiek umie-
jętności komputerowe (e-umiejętno-
ści) będą wymagane od 90% zatrud-
nionych w Unii Europejskiej. Te umiejęt-
ności każdy pracownik czy kandydat 
na pracownika może i powinien po-
siadać, problemem jest natomiast 
efektywne (a więc szybkie i tanie) 
sprawdzenie, czy zostały one rzeczy-
wiście nabyte. 

Przyjrzyjmy się wymaganiom  doty-
czącym e-kompetencji: umiejętno-
ściom efektywnej obsługi oprogramo-
wania biurowego, tworzenia prezen-
tacji, korzystania z Internetu czy też 
obsługi sprzętu komputerowego. Jak 
można w rzetelny sposób zweryfiko-
wać te kompetencje, bez konieczno-
ści przeprowadzania w czasie rekruta-
cji dodatkowych testów, a tym sa-
mym bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów i bez poświęcania na to do-
datkowego czasu? Jak sprawdzić, czy 
pracownik wysłany przez praco-
dawcę na kurs komputerowy rzeczy-
wiście posiadł oczekiwaną wiedzę 
i umiejętności? 

Korzyści dla pracodawców 
W tym zakresie niezawodnym 

wsparciem dla pracodawców, me-
nedżerów czy służb HR stał się ECDL 
(European Computer Driving Licence 
– Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych), poza Europą znany 
jako ICDL (International Computer 
Driving Licence), wydawany i uzna-
wany w 150 krajach na świecie, który 
można zdawać w 41 językach (w tym 
oczywiście po polsku). ECDL to uznany 
międzynarodowo, wysokiej jakości 
certyfikat dla nie-informatyków, za-
projektowany, zatwierdzony i stale 
weryfikowany przez ekspertów z ca-
łego świata. Jednostka certyfikująca -
Fundacja ECDL z Dublina - poprzez 
swoich operatorów krajowych - udo-
stępnia szeroki program certyfikacji 
ECDL, z różnych zakresów tematycz-
nych, na różnych poziomach specjali-
zacji i zaawansowania. Certyfikację 
ECDL charakteryzuje obiektywizm, rze-
telność w ocenie e-kompetencji, ja-
sno określone wymagania dla po-
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• umożliwienie klientom instytucjo-
nalnym (korporacyjnym) zamó-
wienia konkretnego certyfikatu 
opartego na zindywidualizowa-
nym Profilu, odpowiednim dla 
osób o niezbędnych umiejętno-
ściach dla działalności danej insty-
tucji, 

• umożliwienie kandydatom rozsze-
rzenia pojedynczego certyfikatu 
ECDL do Profilu ECDL, traktowa-
nego jako świadectwo cyfrowej 
biegłości, która jest rozwijana i po-
większana w procesie kształcenia 
ustawicznego.  

Jacek Pulwarski
 

 

komputerowych, aczkolwiek są to je-
dynie przykłady wybrane spośród 
wielu potencjalnych, bardzo zróżnico-
wanych profili ECDL, które kandydat 
czy pracodawca może samodzielnie 
konfigurować. ECDL Profile, zgodnie 
z założeniami Europejskich Ram Kwali-
fikacji, jest programem uczenia się 
przez całe życie; nigdy się nie kończy, 
a kandydat może chcieć uaktualniać 
dotychczasowe kwalifikacje, zdoby-
wać nowe umiejętności, związane 
z nowymi technologiami lub z nowymi 
obszarami, jako że Fundacja ECDL 
wprowadza w życie coraz to nowe 
moduły i uaktualnia dotychczasowe. 
Przykładowe Profile ECDL pokazano 
na rysunku 2.  

Dwie podstawowe zalety tej ela-
stycznej propozycji ECDL to: 

i zarządzanie plikami) i 7 (Przeglądanie 
stron internetowych i komunikacja), 
nie są ważne w certyfikacji BASE 
i STANDARD - należy ponownie zdać 
egzaminy z tej tematyki, tzn. moduły: 
B1 (Podstawy pracy z komputerem) 
i B2 (Podstawy pracy w sieci). 

Poza omówionymi wyżej, program 
certyfikacji ECDL obejmuje jeszcze 
moduł e-Citizen, jako egzamin dla po-
czątkujących i moduły EPP (Endorsed 
Product Programme), do których 
(w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-
Urzędnik i GIS. Na szczególną uwagę 
zasługują certyfikaty e-Nauczyciel i e-
Urzędnik, stworzone przez polskich 
specjalistów, które uzyskały akcepta-
cję Fundacji ECDL i prawo używania 
znaku Endorsed by ECDL Foundation. 

ECDL a Krajowe Ramy  
Kwalifikacji 

W ramach projektu Krajowych 
Ram Kwalifikacji i budowy Krajowego 
Rejestru Kwalifikacji opisano wszystkie 
certyfikaty ECDL i przypisano im po-
ziomy kwalifikacji – od 2 (BASE), przez 
3 (STANDARD), 4 (ADVANCED) do 5 
(e-Nauczyciel). Opis wszystkich modu-
łów i certyfikatów ECDL dostępnych 
w Polsce można znaleźć na stronie 
https://ecdl.pl/category/ecdl/pro-
gramy. 

Proces certyfikacji ECDL jest dosto-
sowany całkowicie do indywidual-
nych potrzeb pracodawcy czy też 
kandydata do pracy. W ramach Pro-
filu ECDL każdy moduł ECDL trakto-
wany jest jako odrębny element cer-
tyfikacji, zaś proponowane ścieżki 
(profile) ECDL potwierdzają bazowe 
umiejętności i kompetencje. W istocie 
ECDL Base, ECDL Standard i ECDL 
Expert są rekomendowanymi profi-
lami świadczącymi o umiejętnościach  Rys. 1. Nowy ECDL 

 Rys. 2. Przykładowe Profile ECDL 
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Zarząd Główny  
Adres do korespondencji 
ul. Puławska 39/4, 02-508 Warszawa  
Biuro Zarządu Głównego  
czynne od poniedziałku do piątku  
8:00 - 16:00 
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NIP: 522-000-20-38 
Al. Solidarności 82A m.5  
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W następnym numerze biuletynu 

W następnym numerze biuletynu 
znajdą się m.in.: 

 Nowe władze PTI – wyniki wy-
borów Prezesa PTI i członków 
Zarządu Głównego. 

 Ustalenia i kierunki działań na 
nową kadencję – relacja ze 
Zjazdu Delegatów.  

 Edukacja informatyczna – ciąg 
dalszy relacji i refleksji z konfe-
rencji „Informatyka dla wszyst-
kich”.   

 Relacja z konferencji „Cyfryza-
cja sieci elektroenergetycz-
nych”.  

 Relacja z konferencji „Cyfrowa 
Szkoła – perspektywa rządu, 
samorządu i szkoły”. 

 Historia informatyki: „Karpiński 
do Gierka” – oryginalny list 
w sprawie uruchomienia wiel-
koseryjnej produkcji kompute-
rów K-202. 

 Relacja z XI-tej edycji konferen-
cji "Informatyka w Edukacji", 

 … i wiele innych, ciekawych 
artykułów. 

 

lepszych praktyk w doskonaleniu jako-
ści administracji publicznej. Najbliższy 
konwent (Konwent Pomorza i Kujaw) 
zaplanowany jest na 26-27 czerwca. 
Szczegóły na stronie: konwent.spnt.pl  

Przedłużono termin zgłoszenia 
artykułów na konferencje 
KKIO, SCR, SMI i SPA  
w Poznaniu 
Na wniosek uczestników Organizato-
rzy konferencji KKIO, SCR, SMI i SPA 
przedłużyli termin zgłaszania artyku-
łów do dnia 30 czerwca 2014. Konfe-
rencje odbędą się w dniach 22-24 
września 2014 w Poznaniu. Zaintereso-
wane osoby zapraszamy na stronę 
www.kkio.pti.org.pl. 

Zapraszamy do współtworze-
nia Biuletynu PTI 

Masz uwagi, sugestie, ciekawe prze-
myślenia - napisz do nas (adres poni-
żej)! 

Aktualności ZG 
Płatności mobilne w PTI 

Biuro Zarządu Głównego PTI pod-
pisało umowę z PayU na płatności 
mobilne. Dzięki temu będzie możliwe 
realizowanie płatności mobilnych np. 
za udział w konferencjach lub opła-
canie składek członkowskich. 

Forum ECDL 2015  
w Warszawie 

Właśnie zakończyło się Forum 
ECDL w Bukareszcie, gdzie (między in-
nymi) zadecydowano, że następne 
tego typu wydarzenie odbędzie się w 
Warszawie. Jest do dowód międzyna-
rodowego uznania dla działalności 
polskiego ECDL. Forum ECDL organi-
zowane jest w państwach wiodących 
pod względem jakości certyfikacji 
ECDL. 

Izba Rzeczoznawców  
partnerem Konwentu  
Informatyków i Administracji  

Partnerstwo Izby Rzeczoznawców 
PTI i Konwentu jest elementem realiza-
cji planu marketingowego i wzmoc-
nienia wizerunku Izby. Konwenty Infor-
matyków i Administracji to corocznie 
spotkania organizowane przez Szcze-
ciński Park Naukowo-Technologiczny. 
Celem spotkań jest integracja środo-
wiska oraz wymiana informacji i naj-

Konkurs na najlepszą pracę 
magisterską z informatyki 

Oddział Dolnośląski PTI rozpoczął 
przygotowaniach do 31. edycji kon-
kursu na najlepszą pracę magisterską 
z informatyki. Zarząd Główny PTI za-
twierdził zaproponowany przez Za-
rząd ODS skład jury konkursu. Szcze-
góły na stronie: 
http://pti.wroc.pl/html/kon-
kurs_obecna_edycja.xml  

Medale XXX-lecia PTI 
W dniu 31 maja 2014 roku Prezes 

Marian Noga przyznał pięciu osobom
Medale XXX-lecia PTI. Wśród uhono-
rowanych osób znaleźli się: kol. Beata
Chodacka, kol. Barbara Królikowska, 
kol. Ewa Łukasik, kol. Beata Ostrowska
oraz kol. Janusz Dorożyński. Odzna-
czenia te przyznano za bardzo inten-
sywną i wieloletnią społeczną pracę 
na rzecz Towarzystwa i popularyzacji 
informatyki. Serdecznie gratulujemy! 

Nowi rzeczoznawcy 
ZG przyjął dwóch nowych człon-

ków Izby Rzeczoznawców, którymi zo-
stali kol. Wojciech Muras z Oddziału 
Dolnośląskiego oraz kol. Piotr Na-
wrocki z Oddziału Małopolskiego. Ser-
decznie gratulujemy. 

 


