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Uchwała programowa X Zjazdu Delegatów
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Obecny stan Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Nadrzędny cel działania Towarzystwa określa jego misja:
PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu
informatyka oraz społeczeostwa informacyjnego.
Działania wszystkich członków Towarzystwa są jej podporządkowane.
Polskie Towarzystwo Informatyczne jest największym i najbardziej liczącym się w kraju stowarzyszeniem
zawodowym informatyków, skupia informatyków oraz osoby zawodowo związane z informatyką. Członkowie
Towarzystwa są zorganizowani w silne, sformalizowane struktury centralne i terenowe, dzięki którym realizują
wytyczone w ramach zdefiniowanej strategii cele i zadania. w tym roku mija 30 lat od powstania Polskiego
Towarzystwa Informatycznego. Na przestrzeni tych lat Stowarzyszenie stało się obecne i rozpoznawalne zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Towarzystwo swoją aktywnośd w Polsce zaznacza poprzez uczestniczenie w procesie opiniowania nowego
prawa, włączanie się w proces kształtowania edukacji informatycznej, rozszerzanie oferty certyfikacyjnej,
wykonywanie prestiżowych ekspertyz i realizowanie audytów oraz projektów w obszarze doradztwa informatycznego
dla dużych organizacji, dbając przy tym o najwyższą jakośd tych działao. Polskie Towarzystwo Informatyczne jest
obecnie liderem w Polsce w zakresie propagowania idei społeczeostwa informacyjnego, czego wyrazem są corocznie
organizowane Światowe Dni Społeczeostwa Informacyjnego, doceniane i obejmowane patronatem przez najwyższe
władze paostwowe, organizacje międzynarodowe i gospodarcze. Współpracuje z liczącymi się i opiniotwórczymi
organizacjami, bierze udział w kapitułach dotyczących prestiżowych nagród informatycznych. w środowisku
informatyków mocno zaznacza swoją obecnośd poprzez kontynuowanie organizowania wpisanych już w tradycje
Towarzystwa konferencji, konkursów i innych przedsięwzięd popularyzujących informatykę. Członkowie Towarzystwa
prowadzą bardzo aktywną działalnośd lokalną w zakresie propagowania teleinformatyki i ta działalnośd często
obejmuje swoim zakresem cały kraj. Dla realizacji celów Towarzystwa jest organizowanych wiele imprez
o charakterze integracyjnym i wizerunkowym zarówno w oddziałach i kołach jak i o zasięgu krajowym. Do wszystkich
tych działao dołączają wciąż nowe konferencje i przedsięwzięcia, jak np. inicjatywa udokumentowania i opisania
historii informatyki w Polsce.
Polskie Towarzystwo Informatyczne jest aktywne w na arenie międzynarodowej, zarówno w ramach struktur
Unii Europejskiej, jak też poza jej granicami. Będąc członkiem Council of European Professional Informatics Societies
(CEPIS), organizacji skupiającej krajowe organizacje informatyczne, aktywnie uczestniczy w podejmowanych przez nią
działaniach. PTI posiada swojego przedstawiciela we władzach tej organizacji na pozycji wiceprezydenta, co pozwala
istotnie wpływad na podejmowane decyzje i kierunki działao. Przedstawiciele CEPIS z różnych okazji odwiedzają
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również nasz kraj, włączając się do inicjatyw lokalnych, podejmowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
PTI jest również członkiem organizacji ITStar, zrzeszającej organizacje branży ICT Europy Centralnej. Uznając wysoką
rangę Towarzystwa, International Federation of Information Processing (IFIP) przyznało PTI status współorganizatora
10th World Conference on Computers In Education (WCCE 2013).
Polskie Towarzystwo Informatyczne zadbało o swój wizerunek zewnętrzny, posiada nowoczesną witrynę
internetową, dopracowaną od strony graficznej i formalnej wizualizację, która znajduje swoje odzwierciedlenie
w ulotkach informacyjnych, na witrynie internetowej, wydawanych biuletynach, oficjalnych pismach, wizytówkach
i prezentacjach. Udrożnieniem i uporządkowaniem komunikacji zewnętrznej zajmuje się rzecznik prasowy PTI.
Towarzystwo posiada obszerną, funkcjonalną, wyposażoną w nowoczesne urządzenia siedzibę, w której mieści się
Biuro Zarządu Głównego, Biuro ECDL i Izby Rzeczoznawców. Pozwala to na organizację spotkao wewnętrznych jak
i zapraszanie gości z zewnątrz, zarówno o charakterze koleżeoskim jak i oficjalnym oraz biznesowym.

Silne strony i szanse
PTI jest najliczniejszą organizacją skupiającą informatyków w Polsce.
PTI posiada precyzyjnie zdefiniowaną strategię działania i rozwoju na najbliższe lata.
PTI posiada bardzo silną pozycję w kraju na rynku certyfikacji umiejętności w zakresie wykorzystania technologii
informacyjnej, jest liderem krajowym. Proces certyfikacji realizowany jest zgodnie z wytycznymi Fundacji ECDL,
w oparciu o nowocześnie zorganizowane struktury terenowe.
PTI jest jedyną niezależną instytucją w Polsce podejmującą na szeroką skalę działalnośd rzeczoznawczą w zakresie
informatyki o bardzo szerokim spektrum specjalizacji.
PTI posiada istotne znaczenie w zakresie kształtowania standardów edukacji informatycznej w Polsce, zarówno
z punktu widzenia standardów dla nauczycieli, w procesie nauczania przedmiotów informatycznych, jak też
stosowania technologii informacyjnej do procesu nauczania jako całości.
PTI posiada bardzo dobrą pozycję finansową. Proces zarządzania finansami jest dobrze zorganizowany
i udokumentowany w Ładzie Gospodarczym. Posiadane zasoby finansowe pozwalają na organizowanie przedsięwzięd
o rozmiarze krajowym i międzynarodowym.
PTI posiada silne zaplecze biurowo-administracyjne z siedzibą główną w Warszawie.
Wszystkie te silne strony sprawiają, że przed Polskim Towarzystwem Informatycznym stoją ogromne szanse na jego
dalszy rozwój i wzrost znaczenia. Objawid się to może szczególnie we wzroście:
prestiżu Towarzystwa w kraju,
znaczenia procesu certyfikacji, szczególnie w obszarze edukacyjnym, ale też w nowych zastosowaniach
branżowych, jak np. dla prawników, urzędników, księgowych i finansistów, itp.,
znaczenia i rozwoju Izby Rzeczoznawców w terenie, poza Warszawą i największymi ośrodkami
administracji paostwowej i biznesu,
znaczenia jednostek terenowych PTI (oddziałów i kół) oraz wzroście ich aktywności.
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Słabe strony i zagrożenia
PTI postępuje zgodnie z modelem zarządzania, który nie zmienił się na przestrzeni 30 lat istnienia Towarzystwa.
w tym okresie szczególnie dużego znaczenia nabrała działalnośd gospodarcza, która pozwala finansowad coraz
szerszą działalnośd statutową. w chwili obecnej model ten jest zbyt mało efektywny, co może w dalszej konsekwencji
prowadzid do braku należytej kontroli nad procesami gospodarczymi. Sytuacja ta zagraża prawidłowemu
stymulowaniu rozwoju działalności statutowej w Towarzystwie.
PTI jest zbyt słabo rozpoznawalne i mało aktywne w jednostkach terenowych, administracji lokalnej, jak również
wśród młodych informatyków (studentów lub osób tuż po ukooczeniu studiów).
PTI jest organizacją osób o bardzo zróżnicowanych poglądach i standardach zachowao. Nie zawsze zachowania te
mieszczą się w granicach ogólnie przyjętej kultury i etyki. Prowadzi to do sytuacji konfliktowych, czego wyrazem jest
zwiększona w mijającej kadencji aktywnośd Głównego Sądu Koleżeoskiego.
PTI wciąż zwiększa liczbę członków, wzrasta jednak liczba członków Towarzystwa nie płacących terminowo składek
członkowskich. Obrazują to poniższe zestawienie i wykres:
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

liczba członków

497

573

673

794

982

1123

1230

1393

1535

1620

1748

liczba członków
z opłaconymi składkami

373

446

549

677

837

826

828

807

874

852

820

W wyniku istnienia powyższych słabych stron PTI, mamy do czynienia z zagrożeniami, z których najważniejsze to:
pogorszenie się stanu finansów i wpływów w środowisku,
utrata prestiżu i zaufania społecznego wobec organizacji,
odpływ autorytetów i członków z Towarzystwa.
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Patrząc w przyszłośd
Przed Polskim Towarzystwem Informatycznym stoją ogromne szanse na dalszy rozwój i wzrost jego znaczenia. Aby
osiągnąd sukces, Towarzystwo powinno konsekwentnie wdrażad Strategię PTI na lata 2011-2014. w pierwszej
kolejności należy dokonad pomiaru początkowego i doprecyzowad poszczególne cele poprzez określenie pożądanych
wartości mierników celów strategicznych. Należy też planowad działania w jeszcze dalszej perspektywie we
wszystkich trzech strategicznych kierunkach:
1. wspieranie szeroko rozumianej edukacji oraz rozwoju informatyki i ICT jako źródła szans i możliwości dla
każdego;
2. promowanie integracji i współpracy środowisk: nauka dla biznesu, biznes dla nauki a administracja dla
wszystkich;
3. nic o nas bez nas – współtworzenie otoczenia i regulacji prawnych dla rozwoju i zastosowao informatyki oraz
ICT.
Towarzystwa powinno kontynuowad krytyczne dla realizacji Strategii działania:
organizowanie Światowych Dni Społeczeostwa Informacyjnego;
organizowanie i wspieranie konferencji, konkursów i innych przedsięwzięd ogólnopolskich popularyzujących
informatykę, a w szczególności: Jesienne Spotkania PTI, Sejmik Młodych Informatyków, Krajowa Konferencja
Inżynierii Oprogramowania, Konferencja Informatyka w Edukacji, Ogólnopolski Konkursu PTI na Najlepsze
Prace Magisterskie, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr, Konkurs Informatyczny TIK? TAK!;
rozwijanie certyfikacji ECDL i prowadzenie działao operacyjnych zgodnie z wymaganiami Fundacji ECDL, z
uwzględnieniem wzrostu znaczenia procesu certyfikacji, szczególnie w obszarze edukacyjnym i coraz
szerszych obszarach gospodarki;
rozwijanie działalności Izby Rzeczoznawców poza Warszawą i w największych ośrodkach administracji
paostwowej, samorządowej oraz biznesu (w szczególności poprzez wdrożenie projektu TEREN);
opiniowanie projektów ustaw i ważnych dokumentów dotyczących nowego ustawodawstwa we wszystkich
dziedzinach życia związanych z informatyką;
uczestnictwo w pracach nad wdrożeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji;
prowadzenie współpracy z pokrewnymi organizacjami: PIIT, KIGEiT, Miasta w Internecie, NOT, ZBP,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa oraz urzędy centralne, Centrum Promocji Informatyki, Rada
ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN;
prowadzenie
i kontynuowanie
współpracy
z towarzystwami
informatycznymi
o charakterze
międzynarodowym, w szczególności z CEPIS, IFIP, ECWT i ITStar;
uczestniczenie w kapitułach nagród: im. J. Łukasiewicza, W. Lipskiego, INFO-STAR;
kontynuowanie prac nad udokumentowaniem historii informatyki w Polsce;
organizowanie Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim;
kontynuowanie prac nad projektem KOKPIT;
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udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji
przedsięwzięd przez wdrożenie systemu grantów;
podjęcie działao zmierzających do ulepszeniem sposobów komunikowania się członków Towarzystwa oraz do
wdrożenia dobrych praktyk ;
regularne informowanie opinii publicznej o pracach Towarzystwa.
Z uwagi na rozwiniętą działalnośd gospodarczą, Polskie Towarzystwo Informatyczne powinno zmienid model
zarządzania. Procesy związane z zarządzaniem częścią gospodarczą powinny zostad oddzielone od działalności
statutowej i spraw członkowskich. w związku z tym, jednym z bardziej istotnych zadao dla władz nowej kadencji jest
jak najszybsze doprowadzenie do zatwierdzenia przez Sąd Rejestrowy nowego statutu oraz podjęcie działao
zmierzających do dalszego jego dostosowanie do nowych wyzwao stojących przed Towarzystwem, w tym do nowo
wypracowanego modelu zarządzania.
W konsekwencji kolejnych etapach należy zadbad o ściślejszą integrację członków Towarzystwa, wzrost
znaczenia i aktywności jednostek terenowych PTI oraz podniesienie standardów i kultury komunikowania się oraz
wypracowywania wspólnych stanowisk. Członkowie PTI powinni przestrzegad Kodeksu Właściwych Zachowao
w Informatyce. Nowe inicjatywy i przedsięwzięcia powinny byd przygotowywane z dużą starannością i na najwyższym
poziomie merytorycznym oraz informatycznym, tak aby stanowiły wzór dla innych i przysparzały zwolenników
Towarzystwu.
Polskie Towarzystwo Informatyczne powinno rozwijad działalnośd naukową m.in. poprzez powołaną na
zjeździe delegatów Radę Naukową.
Uchwalono w Warszawie 29 maja 2011 roku przez X Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego
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