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List Prezesa PTI do Członków PTI

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!

Gdy  przed  27  laty  brałem udział  w  zakładaniu  Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego  nie 
przeszło mi nawet przez myśl, że kiedyś będę miał honor stanąć na jego czele. 

To wielki zaszczyt i, rzecz jasna, ogromna odpowiedzialność. PTI jest bowiem teraz znaczącą 
profesjonalną organizacją, która odgrywa istotną rolę w rozwoju polskiej informatyki,  a tym samym 
w nadążaniu naszego kraju za cywilizacyjnym postępem. 

Mam nadzieję, że wspólnie z nowo wybranym Zarządem i z pomocą wszystkich członków uda 
nam się sprostać wszystkim wyzwaniom czekającym PTI w następnej kadencji.  A tych jest sporo: 
zapewnienie ciągłości pokoleniowej i kontynuacji działań (czyli krótko mówiąc młodzież w PTI), dalszy 
rozwój ECDL, Izby Rzeczoznawców i startującej inicjatywy certyfikatów zawodowych UCIP, a także 
stworzenie zespołów roboczych do istotnych dla naszej branży tematów, unowocześnienie naszych 
stron WWW, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, udrożnienie przepływu wewnętrznej 
informacji, otwarcie na międzynarodową współpracę i wiele innych zadań. 

Z  tymi  wszystkimi  problemami  sam Zarząd  nie  ma szans  się  uporać  i  dlatego  bardzo  liczę 
na współdziałanie każdego z członków PTI przy realizacji tych celów.

Chciałbym również przy tej  okazji  podziękować ustępującemu Zarządowi  za trzy lata ciężkiej 
społecznej pracy i osobiste zaangażowanie w działania na rzecz naszego Towarzystwa.

Z  pozdrowieniami,

Marek Hołyński, Prezes PTI
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IX Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego - komunikat

31  maja  odbył  się  IX  Zjazd  Delegatów  Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego,  najstarszej 
organizacji polskich informatyków, liczącej już 27 lat.

W zjeździe wzięli udział delegaci wybrani we wszystkich Oddziałach i samodzielnych Kolach PTI 
z terenu  całego  kraju.  Zjazd  udzielił  absolutorium  ustępującym  władzom Towarzystwa:  Zarządowi 
Głównemu  i  Prezesowi  PTI  kol.  Andrzejowi  Marciniakowi.  Zjazd  szczególnie  podkreślił  zasługi 
ustępującego Zarządu Głównego w istotnym upowszechnieniu wizerunku zewnętrznego Towarzystwa, 
aktywnym udziale PTI w tworzeniu  podstaw prawnych  dla rozwoju  społeczeństwa informacyjnego, 
w rzeczowej  współpracy  z  właściwymi  organami  państwa,  a  także  z  innymi  organizacjami 
środowiskowymi, a szczególnie z Polska Izbą Informatyki i Telekomunikacji. 

Za  szczególnie  ważny  uznano  systematyczny  rozwój  prowadzonego  przez  PTI  systemu 
egzaminowania i przyznawania certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL, oraz uruchomiony w 
2007  roku  system  certyfikacji  umiejętności  zawodowych  informatyków,  (realizowany  w  ramach 
wspólnych programów europejskich) EUCIP. W połączeniu z dużą liczba konferencji  o charakterze 
naukowym  i  popularyzatorskim,  oraz  konferencji  wspieranych  przez  PTI  i  objętych  patronatem 
Towarzystwa działania te stanowią istotny element popularyzacji zastosowań informatyki, zwiększania 
umiejętności  posługiwania  się  informatycznymi  narzędziami  i  przeciwdziałania  cyfrowemu 
wykluczeniu.

W uznaniu  dla  zasług  dla  Towarzystwa  i  polskiej  informatyki,  Zjazd  przyznał  trzem osobom 
najwyższe wyróżnienie stowarzyszenia, Członkostwo Honorowe PTI. Wyróżnieni zostali  kol. Paweł 
Gizbert – Studnicki (pośmiertnie, w ostatniej kadencji Paweł był członkiem Zarządu Głównego PTI), 
Marek Maniecki (jeden z członków założycieli  PTI, przedsiębiorca, wieloletni  działacz Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji)  oraz Alicja Myszor (długoletnia członkini władz PTI).

Zjazd  przyjął  szereg  uchwał  programowych,  dotyczących  zarówno  spraw  wewnętrznych 
Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego,  jak  i  tematów  istotnych  dla  środowiska  polskich 
informatyków.

Zjazd przyjął  szereg uchwał,  dotyczących stanu informatyzacji  Polski i  budowy społeczeństwa 
informatycznego.

Zjazd wyraził  troskę o obniżający się poziom wiedzy, jaki prezentują kolejne roczniki uczniów. 
W związku  z  tym  Zjazd  zobowiązał  Zarząd  Główny  do  zwrócenia  się  do  Ministerstwa  Edukacji 
Narodowej  z  apelem  o  zachowanie  szczególnej  troski  przy  ustalaniu  podstawy  programowej  dla 
przedmiotów  informatycznych  oraz  o  włączenie  technologii  informatycznych  do  podstaw 
programowych innych przedmiotów, a także o właściwe przygotowanie nauczycieli tych przedmiotów 
oraz o zweryfikowanie sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki.

Zjazd zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania technologii kształcenia na odległość w uczeniu 
osób  niepełnosprawnych  i  zobowiązał  Zarząd  Główny  do  zwrócenia  się  do  właściwych  urzędów 
z apelem w tej sprawie.

Zjazd  zwrócił  się  z  apelem  do  jednostek  samorządowych  o  zwiększenie  udziału  lokalnych 
środowisk w procesie przygotowywania i opiniowania działań związanych z informatyzacją i budową 
społeczeństwa  informacyjnego.  Zjazd  jednocześnie  zobowiązał  Zarząd  Główny  do  stworzenia 
oddziałom i  kołom PTI warunków do szerszego udziału w procesach konsultacyjnych na szczeblu 
lokalnym i regionalnym.

Zjazd zobowiązał Zarząd Główny do podjęcia działań na rzecz udokumentowania historii PTI oraz 
rozwoju informatyki w Polsce.
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Zjazd zwrócił się do członków PTI o aktywne włączenie się w proces rozwijania wolnego projektu 
Wikipedia. 

IX Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia X kadencji.
Prezesem PTI w wyborach został wybrany kol. Marek Hołyński, dotychczasowy Prezes Oddziału 

Mazowieckiego PTI. Wybrano także Zarząd Główny PTI, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd 
Koleżeński. Na swych pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się wybrane władze. Zarząd Główny 
wybrał  na  wiceprezesów  Zarządu  Głównego  PTI:  kolegów  Wojciecha  Kiedrowskiego,  Wiesława 
Paluszyńskiego,  Zdzisława  Szyjewskiego  i  Marka  Ujejskiego.  Przewodniczącym  Głównej  Komisji 
rewizyjnej został kol. Marian Noga, zaś Przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Jolanta 
Sala.

Nowe władze PTI

Zarząd Główny:
1.Prezes PTI – Marek Hołyński,

2.Wiceprezes ds strategicznych – Wojciech Kiedrowski,

3.Wiceprezes ds PR – Wiesław Paluszyński,

4.Wiceprezes ds naukowych – Zdzisław Szyjewski,

5.Wiceprezes ds finansowych – Marek Ujejski,

6.Członek ZG – Anna Andraszek,

7.Członek ZG – Beata Chodacka,

8.Członek ZG – Jarosław Deminet,

9.Członek ZG – Janusz Dorożyński,

10.Członek ZG – Małgorzata Kalinowska-Iszkowska,

11.Członek ZG – Anna Beata Kwiatkowska,

12.Członek ZG – Zygmunt Mazur,

13.Członek ZG – Marek Miłosz,

14.Członek ZG – Wojciech Olejniczak,

15.Członek ZG – Marcin Paprzycki,

16.Członek ZG – Janusz Trawka,

17.Sekretarz Generalny – Radosław Bursztynowski.
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Główna Komisja Rewizyjna
1.Przewodniczący GKR – Marian Noga,

2.Wiceprzewodniczący GKR – Beata Ostrowska,

3.Sekretarz GKR – Ewa Mizerska,

4.Członek GKR – Zbigniew Daleczko,

5.Członek GKR – Piotr Pieczulis.

Główny Sąd Koleżeński
1.Przewodniczący GSK – Jolanta Sala,

2.Wiceprzewodniczący GSK – Jerzy Ludwichowski,

3.Sekretarz GSK – Bogusław Machowski,

4.Członek GSK – Stanisław Jaskólski,

5.Członek GSK – Andrzej Kosmowski.

Członkowie Honorowi wybrani na IX Zjeździe Delegatów

Alicja Myszor
Kol. Alicja Myszor należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1984 roku. Początkowo 

działała w Kole PTI w Gdańsku, a po utworzeniu w marcu 2005 roku Oddziału Pomorskiego pełniła 
w nim funkcję Wiceprezesa. W ostatnich trzech kadencjach była Członkiem Zarządu Głównego PTI, 
przy  czym  w  ostatnich  dwóch  kadencjach  pełniła  funkcję  Wiceprezesa  ds.  członkowskich 
i Wiceprezesa ds. finansowych. Podczas swojej pracy w Zarządzie Głównym PTI brała aktywny udział 
w różnych komisjach, opracowaniu dokumentów i procedur usprawniających zarządzanie i działalnośą 
Towarzystwa.

Kol. A. Myszor od 11 lat jest egzaminatorem i koordynatorem ECDL. Propagowała aktywnie ideę 
ECDL  w Polsce  od  początku  jego  istnienia.  W  ubiegłym  roku  z  okazji  10-lecia  ECDL  w Polsce 
otrzymała,  jako  koordynator  regionalny,  dyplom-podziękowanie  za  istotny  wkład  w  rozwój  ECDL 
w Polsce. Przeprowadzała audyty w różnych ośrodkach szkoleniowych w zakresie certyfikacji znaku 
„Zgodny z ECDL” i Znaku Jakości PTI. Od wielu lat jest rzeczoznawcą PTI.

Kol.  A.  Myszor  współorganizowała  pięć  edycji  konferencji  w  Juracie,  Krajową  Konferencję 
Inżynierii  Oprogramowania  w  Gdańsku  oraz  liczne  seminaria.  Niosła  aktywną  pomoc  innym 
środowiskom przy zakładaniu kół i oddziałów (m. in. w Toruniu, Bydgoszczy i Łodzi). Opiniowała wiele 
wniosków kandydatów do PTI.
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Podczas  swojej  pracy  zawodowej  wniosła  duży  wkład  w  rozwój  technologii  informatycznych 
w polskich przedsiębiorstwach:  Zakładzie  Informatyki  Przemysłu  Okrętowego (w latach 1969-1984) 
i w Centrum  Techniki  Okrętowej  (od  1984  roku).  Jako  Główny  Specjalista  ds.  Informatyki 
i jednocześnie  Kierownik  Działu  Informatyki  odpowiadała  i  rzetelnie  realizowała  strategię  firmy 
w obszarze rozwoju i zastosowań szeroko rozumianej informatyzacji.

Za  swoją  wieloletnią  działalność  i  zasługi  dla  rozwoju  informatyzacji  w  Polsce,  na  wniosek 
Zarządu Głównego PTI w listopadzie 2005 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Marek Maniecki
Kol.  Marek Maniecki jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, do 

którego  należy  od  1981  roku.  Był  członkiem trzyosobowej  grupy  roboczej  przygotowującej  zjazd 
założycielski Towarzystwa. Należy do Mazowieckiego Oddziału PTI, opiniował i udzielił rekomendacji 
wielu kandydatom, a obecnym członkom Towarzystwa.

Kol.  Marek  Maniecki  był  członkiem  Zarządu  Głównego  PTI  przez  cztery  pierwsze  kadencje 
Towarzystwa  w  latach  1981-1993,  przy  czym  w  kadencjach  trzeciej  i  czwartej  pełnił  funkcję 
Wiceprezesa  ds.  finansowo-gospodarczych.  W  czasie  swej  pracy  na  tym  stanowisku  rozwinął 
i nadzorował działalność gospodarczą PTI, która stała się zalążkiem obecnej Izby Rzeczoznawców. 
W 2005  roku  Zjazd  Towarzystwa  wybrał  go  na  członka  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego,  który 
po ukonstytuowaniu się powierzył mu funkcję Przewodniczącego GSK.

W 1998 roku Kol. M. Maniecki współtworzy Sekcję Inżynierii Oprogramowania PTI, będąc polskim 
koordynatorem  projektu  INSPIRE,  finansowanego  z  funduszy  4.  Programu  Ramowego  Unii 
Europejskiej,  poświeconego doskonaleniu  procesów wytwarzania  oprogramowania.  Jest  członkiem 
komitetu programowego kolejnych Krajowych Konferencji Inżynierii Oprogramowania. W ramach kilku 
edycji  Studium  Podyplomowego  Zarządzania  Projektami  Informatycznymi,  współorganizowanego 
przez PTI, prowadził zajęcia z „Jakości w procesie wytwarzania oprogramowania”.

Od  1993  roku  Kol.  M.  Maniecki  jest  aktywnym  członkiem  Polskiej  Izby  Informatyki 
i Telekomunikacji, będąc przez cały ten okres wybierany na członka Rady Izby. W 2006 roku został 
wybrany na Przewodniczącego Rady PIIT, którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. Od 2006 
roku jest  również członkiem Komisji  Nauki  MNiSW. W pracy zawodowej  jest  wybitnym specjalistą 
w zakresie  projektowania  i  wdrażania  Systemów  informacji  Przestrzennej  (GIS).  Obecnie  jest 
zatrudniony jako Wiceprezes Zarządu warszawskiej firmy Globema Sp. z o.o.

Za  swoją  wieloletnią  działalność  i  zasługi  dla  rozwoju  informatyzacji  w  Polsce,  na  wniosek 
Zarządu Głównego PTI w listopadzie 2005 roku kol. Marek Maniecki otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Paweł Gizbert-Studnicki
Kolega Paweł Gizbert-Studnicki zmarł w dniu 31.10.2007 w trakcie kadencji władz PTI, w której 

pełnił funkcję Członka Zarządu Głównego PTI.

Paweł  Gizbert-Studnicki  należał  do PTI od 16 lutego 1984 r.  Członkowie PTI rekomendujący 
Kol. Pawła (Ryszard Tadeusiewicz i Stanisław Waligórski) dobrze wiedzieli, że jest to osoba, której 
w przyszłości nasze Towarzystwo może wiele zawdzięczać. I rzeczywiście całą swoją działalnością 
w Towarzystwie Paweł dał świadectwo swojej odpowiedzialności za losy Towarzystwa, angażując się 
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w prace początkowo Władz Oddziału Małopolskiego, a później Władz Naczelnych PTI. We Władzach 
Oddziału Małopolskiego w wielu kolejnych kadencjach pełnił  różne funkcje,  dając się poznać jako 
nieprzeciętny  organizator  i  animator  wielu  poczynań  skupiających  wokół  niego  wiele  koleżanek 
i kolegów. W jednych z ostatnich kadencji Władz PTI pełnił odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego 
Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI (1996-2005) i ostatnio funkcje Członka Zarządu Głównego PTI 
(2005-2007). W chwilach dla Towarzystwa istotnych dawał przykład gotowości służenia Towarzystwu 
swoją rozległa wiedzą nawet wtedy gdyby miało się to wiązać z pełnieniem jednej z najtrudniejszych 
funkcji w Towarzystwie jaką jest funkcja Generalnego Sekretarza. 

Ale nie pełnienie funkcji było dla Pawła najważniejsze. Najważniejsze było dla Niego to co mógł 
dla  Towarzystwa zrobić.  A dzięki  swojej  niezmiernie  rozległej  wiedzy nie tylko  informatycznej,  ale 
także prawniczej  oraz znajomości  procedur administracyjnych i  finansowych włączał  się w bardzo 
wiele działań Towarzystwa zawsze kompetentnie i rzeczowo (ostatnio prace dotyczące zmian Statutu 
czy reformy spraw finansowych w Towarzystwie).

Patrząc na cały długi  okres działalności  Pawła w PTI z szacunkiem trzeba stwierdzić,  że nie 
brakowało  go  niemal  nigdy  w  chwilach  gdy  toczyły  się  dyskusje  w  sprawach  dla  Towarzystwa 
najistotniejszych i wtedy Jego rady i wnioski były cenne nie tylko dlatego, że pomagały Towarzystwu, 
ale dlatego, że brały pod uwagę znacznie szerszy aspekt działania Towarzystwa, mianowicie jego rolę 
w społeczeństwie.  Pawła  charakteryzowało  w  jego  działaniach  podejście  społecznikowskie,  które 
pozwalało mu myśleć o realizacji  idei bez brania pod uwagę czynników koniunkturalnych. Czasem 
graniczyło  to  z  Don  Kichoterią,  czasem  wzbudzało  u  dyskutantów  złość,  ale  właściwie  zawsze 
szacunek.

I taki był Paweł przygotowujący i biorący udział w wielu ważnych dla Towarzystwa wydarzeniach 
takich jak Kongresy Informatyki  (współautor Raportu o stanie Informatyki..),  liczne konferencje czy 
wreszcie  biorąc udział  w znakomitych dyskusjach na licznych Jesiennych Spotkaniach PTI.  Wielu 
pewnie  pamięta  jego  głos  w  dyskusji  kiedy  domagał  się  od  przedstawicieli  rządu  polskiego  jak 
najszybszego  ustawowego  uregulowania  problemu  danych   osobowych  przechowywanych 
w systemach  informatycznych,  z  uwzględnieniem  nie  tylko  ich  ochrony  przed  nieupoważnionym 
dostępem, ale także w aspekcie naruszania dóbr osobistych obywateli. 

A wszystkie jego wystąpienia i działania charakteryzowała pasja i szacunek do słuchaczy.
Chyba najlepiej charakter wielu kontaktów Pawła ze słuchaczami opisał w swoim felietonie red. 

Bogdan Pilawski (przepraszam, że posłużę się tu cytatem):
„Były  jakieś  seminaria  czy  konferencje,  gdzie  zawsze  otaczał  Go  szczelny  wianek 

zafascynowanych słuchaczy. Bo mówił pięknie, ale mówiąc - nie przemawiał. I nie była to nigdy nowo-
mowa, lecz kwieciste,  często z pasją i  dobitnie wygłaszane słowa, w których wyrafinowana forma 
opisowa zgrabnie omijała rafy pospolitego żargonu zawodowego, na które wszyscy ciągle i tak łatwo 
wpadamy.  Forma ta  zresztą,  wydłużając,  jakby z  jakąś premedytacją,  całą  wypowiedź,  pozwalała 
słuchaczom lepiej nadążać za myślą, a Jemu myśl samą lepiej wyrażać.”

Powiedział też ktoś, że „Paweł znał pół Polski osobiście, a resztę - przez przyjaciół”.

Ale to też dlatego, że oprócz swojej działalności w PTI był niezwykle aktywnym także w innych 
środowiskach zawodowych i to nie tylko informatycznych, a także w wielu organizacjach gdzie jego 
szeroka  wiedza  mogła  pomóc  w  realizacji  celów,  które  określić  należy  jako  słuszne  z  szeroko 
rozumianego społecznego punktu widzenia.

Z wykształcenia był  fizykiem i w latach 1968-93 był  pracownikiem Instytutu Fizyki  UJ (Zakład 
Obliczeń Komputerowych). Ale już w roku 1973 brał udział w pracach sekcji teoretycznej w CERN-ie 
(Genewa) zajmując się zastosowaniem komputerów w rachunkach numerycznych i symbolicznych dla 
potrzeb badań tego zespołu. Te zainteresowania skutkowały też powstaniem znanego podręcznika 
języka  Snobol  czy  tłumaczeniem ksiązki  dotyczącej  języka  Icon.   Wiedza  z  zakresu  bankowości 
pozwoliła  mu  brać  udział  w  wielu  przedsięwzięciach  informatycznych  w  bankowości,  a  szeroka 
znajomość zagadnień z zakresu finansów upoważniały Pawła Gizberta-Studnickiego do zasiadania w 
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Radzie Nadzorczej i Radzie Banku BPH SA, a ostatecznie pełnienia funkcji p/o prezesa Zarządu tego 
banku. Dzięki posiadaniu szerokiej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania nie bał się wziąć na 
siebie pełnienia odpowiedzialnych funkcji w zarządach dużych przedsiębiorstw inwestycyjnych.      

Bardzo różnorodna była też praca społeczna Pawła. Charakterystyczny więc jest jego udział  – 
jako przedstawiciela młodych pracowników naukowych - w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu UJ (w 
dniu 13.12.1981), który w swej uchwale potępił  wprowadzenie i żądał odwołania stanu wojennego. 
Praca „od podstaw” w nowej rzeczywistości polskiej to stały udział Pawła w pracach Krakowskiego 
Towarzystwa Przemysłowego. Wykorzystując swoja rozległą wiedzę był czynnym członkiem Zarządu 
Fundacji  Instytutu  Studiów  Strategicznych,  Małopolskiej  Rady  Pożytku  Publicznego  czy  wreszcie 
członkiem Klubu Rotary Kraków-Wyspiański i członkiem Rady Fundacji Wspólnota Nadziei na rzecz 
dorosłych osób z autyzmem. Działalność charytatywna w dwóch ostatnich organizacjach sprawiała mu 
szczególną satysfakcję. Po prostu taki już był.

Wszystko powyższe i szeroka znajomość przez Członków Zarządu Głównego tego co robił i jakim 
był  Kolega  dr  Paweł  Gizbert-Studnicki  upoważnia  Oddział  Małopolski  PTI  do  wystąpienia  z 
powyższym wnioskiem.
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Zdjęcia (wykonane przez Oddział Pomorskiego)

Prezes PTI Andrzej Marciniak – sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego

Kandydat na Prezesa PTI – Marek Hołyński prezentuje swój program
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Tajne głosowanie

Praca prezydium
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Głosowanie jawne
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