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Rola stowarzyszeń zawodowych 
w edukacji informatycznej 
Na przykładzie Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Ur. w 1971 r. w Tarnobrzegu. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (magister in-
żynier elektronik w 1995 r.). W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w 
zakresie elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii 
Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 2009 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Prywatnego, Wydziału 
Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia z przedmiotów informatycznych. Zainteresowania nauko-
we z zakresu rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z użyciem nowoczesnych technik 
informatycznych. Autor kilkunastu prac naukowych z zakresu informatyki. Członek Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego.

WPROWADZENIE
Informatyka wkracza praktycznie 

w każdą dziedzinę życia. Dynamiczny 
rozwój informatyki oraz jej zastosowań 
w pracy zawodowej, nakłada szczególne 
wymagania na edukację informatycz-
ną. Należy zapewnić wysokość jakość 
kształcenia dzieci, młodzieży szkolnej 
i akademickiej, a także, ze względu na 
dynamiczny rozwój tej dziedziny nauki, 
szczególną uwagę należy zwrócić rów-
nież na zapewnienie możliwości kształ-
cenia ustawicznego dla absolwentów 
szkół i uczelni, osób pragnących prze-
kwalifikować się lub podnieść swoje 
kwalifikacje. Polskie Towarzystwo Infor-
matyczne (PTI) jest największym stowa-
rzyszeniem zawodowym informatyków 
w Polsce i jedynym ogólnobranżowym 
stowarzyszeniem informatyków, pozo-
stałe stowarzyszenia skupiają jedynie 
informatyków specjalizujących się w ści-
śle określonej dziedzinie informatyki. 
Polskie Towarzystwo Informatyczne ze 
względu na bardzo szeroki zakres dzia-

łalności, odgrywa bardzo istotną rolę 
w szeroko rozumianej edukacji informa-
tycznej w Polsce.

STRUKTURA PTI
Polskie Towarzystwo Informatycz-

ne (ang. Polish Information Processing 
Society) jest stowarzyszeniem zawodo-
wym osób posiadających wykształcenie 
wyższe informatyczne lub związane 
z informatyką, stopień naukowy w za-
kresie informatyki lub jej zastosowań, 
osób posiadających co najmniej średnie 
wykształcenie, których praca zawodowa 
jest ściśle związana z informatyką, stu-
dentów kierunków informatycznych lub 
związanych z informatyką1. PTI powsta-
ło w 1981 r., liczy ponad 1600 członków 
wywodzących się ze środowisk informa-
tycznych całej Polski. Podstawową for-
mą działania członków PTI są Oddziały 
(Dolnośląski, Górnośląski, Kujawsko Po-
morski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, 
Pomorski, Wielkopolski, Zachodniopo-
morski) oraz Koła (Podlaskie w Białym-

 

1 Polskie Towarzystwo Informatyczne, Statut, s. 7, http://www.pti.org.pl
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stoku, Jurajskie w Częstochowie, w Lu-
blinie, w Rzeszowie, w Sandomierzu). 
W ramach PTI funkcjonują również Sek-
cje, do których mogą należeć członko-
wie PTI zainteresowani ściśle określoną 
dziedziną informatyki.

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI
PTI działa na podstawie przepisów 

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
Głównymi celami działalności PTI, zapi-
sanymi w Statucie PTI są m.in.2:

popieranie działalności naukowej i na-• 
ukowo technicznej we wszystkich dzie-
dzinach informatyki i doskonalenia 
metod jej efektywnego wykorzystania,
dbałość o wysoki poziom etyczny i za-• 
wodowy członków oraz tworzenie wa-
runków do jego podnoszenia, a także 
oddziaływanie w tym kierunku na 
inne osoby i organizacje zajmujące się 
informatyką,
ułatwianie wymiany informacji w śro-• 
dowisku zawodowym,
popieranie doskonalenia kwalifikacji • 
i uzyskiwania świadectw oraz certyfi-
katów uprawniających do wykonywa-
nia zawodu informatyka,
propagowanie idei ECDL (Europejskie-• 
go Certyfikatu Umiejętności Kompute-
rowych) i EUCIP (Europejskiego Certy-
fikatu Zawodu Informatyka),
dbałość o poziom edukacji informatycznej,• 
popularyzacja zagadnień informatyki • 
i jej zastosowań,
udział w budowaniu społeczeństwa • 
informacyjnego.

W Strategii funkcjonowania PTI w la-
tach 2011 2014, jednym z trzech kierun-
ków strategicznych jest wspieranie sze-
roko rozumianej edukacji oraz rozwoju 
informatyki3.

WSPIERANIE ROZWOJU NAUKI I EDUKACJI
PTI od wielu lat jest organizatorem 

licznych konferencji, warsztatów, kon-
kursów. Powyższe przedsięwzięcia przy-
czyniają się do rozwoju informatyki i jej 
zastosowań w gospodarce narodowej, 
ponadto odgrywają bardzo istotną rolę 
w procesie kształcenia kadry naukowo 
dydaktycznej oraz stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych informaty-
ków. Należy podkreślić, że część z tych 
przedsięwzięć jest adresowana do stu-
dentów kierunków informatycznych lub 
pokrewnych oraz uczniów, umożliwiając 
odkrycie przez młodzież szans rozwoju 
naukowego i zawodowego. PTI jest orga-
nizatorem lub współorganizatorem na-
stępujących konferencji4: Jesienne Spo-
tkania PTI (konferencja szkoleniowa)5, 
International Multiconference on Com-
puter Science and Information Techno-
logy (konferencja naukowa / międzyna-
rodowa), Górska Szkoła PTI (konferencja 
naukowo szkoleniowa)6, Światowy Dzień 
Społeczeństwa Informacyjnego (konfe-
rencja środowiskowa / międzynarodo-
wa), Systemy Czasu Rzeczywistego (kon-
ferencja naukowa), Krajowa Konferencja 
Inżynierii Oprogramowania (konferen-
cja naukowa), Informatyka w Edukacji 
(konferencja naukowa), IT and Knowled-
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ge Management (konferencja naukowa), 
Technologie Eksploracji i Reprezentacji 
Wiedzy (konferencja naukowa), InfoSha-
re (konferencja szkoleniowa), Technolo-
gia informacyjna w społeczeństwie wie-
dzy (konferencja naukowo metodyczna), 
INFOGRYF (konferencja naukowa), Pro-
blemy Społeczeństwa Informacyjnego 
(konferencja naukowa). Przedsięwzięcia-
mi cieszącymi się dużym zainteresowa-
niem ze strony młodzieży lub młodych 
naukowców są7: Sejmik Młodych Infor-
matyków (konferencja naukowo szkole-
niowa), Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Programów Szachowych, Ogólno-
polski konkurs na najlepsze prace magi-
sterskie z informatyki i jej zastosowań8, 
Ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Programowaniu Zespołowym9, 
Nagroda im. Witolda Lipskiego, Między-
narodowy Konkurs Informatyczny Bóbr, 
Ogólnopolski konkurs informatyczny 
INTERSIEĆ, Konkurs Informatyczny dla 
Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, In-
ternetowy Konkurs Informatyczny dla 
Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODO-
WYCH INFORMATYKÓW

Wszystkie przedsięwzięcia PTI, opi-
sane w poprzednim rozdziale, służą 
jednocześnie podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych uczestników. Oferta PTI 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych informatyków jest jednak 
znacznie szersza. PTI prowadzi działal-
ność w obszarze certyfikacji zawodu in-
formatyka i jest liderem w kraju w tym 
zakresie. PTI jako jedyna organizacja 

w kraju, posiada uprawnienia do przy-
znawania Europejskiego Certyfikatu 
Zawodu Informatyka (EUCIP, ang. Eu-
ropean Certification of Informatics Pro-
fessionals). Certyfikat EUCIP jest skiero-
wany do studentów oraz specjalistów 
z branży informatycznej. Certyfikat po-
twierdza uniwersalną wiedzę, niezwią-
zaną z żadnymi dostawcami rozwiązań 
informatycznych, posiadacza certyfika-
tu z zakresu informatyki. Certyfikacja 
jest prowadzona na poziomie bazowym 
oraz na poziomie specjalizacyjnym. Zdo-
bycie certyfikatu na poziomie bazowym 
wymaga od kandydata fundamentalnej 
wiedzy teoretycznej z większości spe-
cjalizacji informatycznych. Posiadanie 
certyfikatu na poziomie bazowym jest 
wymagane do ubiegania się o certyfikat 
na poziomie specjalizacyjnym, zaświad-
czający o biegłej znajomości wybranej 
dziedziny informatyki. Certyfikat jest 
dokumentem uznawanym w większo-
ści krajów europejskich, ponieważ jest 
przyznawany na licencji Stowarzyszenia 
Europejskich Towarzystw Informatycz-
nych (CEPIS, ang. Council of European 
Professional Informatics Societies), któ-
rego członkiem jest PTI. PTI umożliwia 
również zdobycie certyfikatu Zarządza-
nie Projektami Informatycznymi (ang. 
Project Management in Informatics), 
potwierdzającego kompetencje posiada-
cza certyfikatu w zakresie zarządzania 
przedsięwzięciami informatycznymi. 
Certyfikacja jest prowadzona na pozio-
mie bazowym oraz pięciu poziomach 
zaawansowanych10.

PTI jest również współorganizatorem 
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studiów podyplomowych z informaty-
ki, z zakresu zarządzania projektami 
informatycznymi11. Oddziały, Koła 
i Sekcje PTI organizują seminaria, któ-
re są znakomitą formą wymiany wie-
dzy i doświadczeń między członkami. 
W Warszawie działa Klub Informaty-
ka12. Oddział Kujawsko Pomorski PTI 
jest współorganizatorem Regionalnego 
Studium Edukacji Informatycznej, któ-
re organizuje wiele kursów i szkoleń 
z zakresu nowoczesnych technologii 
informatycznych dla studentów i osób 
pracujących zawodowo oraz studia po-
dyplomowe z informatyki dla nauczy-
cieli13. Również imprezy o charakterze 
integracyjnym, w wyniku integracji 
środowiska informatyków pośrednio 
przyczyniają się do wzajemnej wymia-
ny wiedzy i doświadczeń. Wśród imprez 
o charakterze integracyjnym, organi-
zowanych przez PTI, należy wymienić: 
Otwarte Mistrzostwa Polski Informa-
tyków w Narciarstwie Alpejskim14 oraz 
Rapid Baran Development15.

ECDL
PTI jako jedyna organizacja w kraju, 

posiada uprawnienia do przyznawa-
nia Europejskiego Certyfikatu Umie-
jętności Komputerowych (ECDL, ang. 
European Computer Driving Licence). 
Certyfikat ECDL jest skierowany do 
młodzieży, osób pracujących w dowol-
nym zawodzie oraz osób poszukują-
cych pracy. Certyfikat poświadcza, że 
jego posiadacz zdał pomyślnie egza-

min teoretyczny z zakresu podstawo-
wych pojęć technologii informatycznej 
oraz sześć egzaminów praktycznych, 
obejmujących różne aspekty obsługi 
komputera. Certyfikat potwierdza uni-
wersalną wiedzę i umiejętności, nie-
związane z żadnymi dostawcami na-
rzędzi informatycznych. Umiejętność 
obsługi komputera jest obecnie nie-
zbędna we wszystkich dziedzinach ży-
cia i zawodach. Posiadanie certyfikatu 
zwiększa szansę na znalezienie pracy 
w przypadku osób poszukujących pra-
cy, wpływa na podwyższenie wydaj-
ności pracowników wykorzystujących 
komputer w swojej pracy oraz stwarza 
szansę na dynamiczny rozwój firmy 
w wyniku zastosowania technologii 
informatycznych. ECDL jest uznawany 
w całej Europie, jest jedną z inicjatyw 
Unii Europejskiej, mających na celu zbu-
dowanie społeczeństwa informacyjne-
go. W Polsce ponad 40000 osób posiada 
certyfikat ECDL. W Polsce poza podsta-
wowym certyfikatem ECDL można uzy-
skać również: ECDL Advanced (poziom 
zaawansowany certyfikatu ECDL), ECDL 
e Obywatel (certyfikat umiejętności ko-
rzystania z Internetu w życiu codzien-
nym i pracy zawodowej, specjalnie 
przygotowany dla osób z ograniczoną 
wiedzą z zakresu informatyki), ECDL 
WebStarter (certyfikat dla osób two-
rzących strony i serwisy internetowe), 
ECDL CAD (certyfikat umiejętności wy-
korzystania narzędzi CAD do tworzenia 
rysunków dwuwymiarowych)16.
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DZIAŁALNOŚĆ OPINIOTWÓRCZA
PTI jest liczącą się w kraju organizacją 

pozarządową w zakresie opiniowania 
m.in. projektów dotyczących edukacji in-
formatycznej i kształcenia ustawicznego 
w zakresie informatyki. PTI przedstawia 
również organom stanowiącym prawo 
własne stanowiska, uwagi i wnioski, 
również w zakresie edukacji informa-
tycznej. Bardzo dużym potencjałem PTI 
w tej dziedzinie jest doświadczenie za-
wodowe wielu członków PTI, którzy są 
pracownikami naukowo dydaktycznymi 
wyższych uczelni oraz nauczycielami 
przedmiotów informatycznych w szko-
łach. Opiniotwórcza rola PTI jest zapi-
sana w Strategii funkcjonowania PTI 
w latach 2011 2014, w misji PTI. Zgodnie 
z powyższym dokumentem, PTI pragnie 
angażować się również w opracowywa-
nie programów nauczania oraz zasad 
akredytacji nauczania przedmiotów in-
formatycznych na różnych poziomach 
edukacji17.

BUDOWANIE SPOŁECZEńSTWA 
INFORMACYJNEGO

Budowanie społeczeństwa informa-
cyjnego, zgodnie ze Strategią funkcjono-
wania PTI w latach 2011 2014, jest misją 
PTI. W powyższym dokumencie przyję-
to następującą definicję społeczeństwa 
informacyjnego: „społeczeństwo infor-
macyjne to społeczeństwo, w którym 
przetwarzanie informacji z wykorzy-
staniem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych stanowi znaczącą 
wartość ekonomiczną, społeczną i kul-

turową”18. Społeczeństwo informacyjne 
cechuje szczególnie wysoka świadomość 
znaczenia edukacji oraz podnoszenia 
swoich kwalifikacji. Plan budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego dla państw 
członkowskich Unii Europejskiej został 
zawarty w Strategii Lizbońskiej z 2000 
r.. Od 2007 r. PTI organizuje w Polsce ob-
chody Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego, który został ustano-
wiony rezolucją Zgromadzenia Ogólne-
go Narodów Zjednoczonych. Światowy 
Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 
jest wydarzeniem poświęconym propa-
gowaniu informatyki oraz społecznym 
aspektom jej rozwoju. W 2009 r. w ra-
mach obchodów Światowego Dnia Spo-
łeczeństwa Informacyjnego w Polsce, 
odbyło się wiele konferencji naukowych, 
seminariów, warsztatów, wystaw, im-
prez plenerowych, konkursów, na tere-
nie całego kraju19.

PODSUMOWANIE
PTI jest największym stowarzysze-

niem zawodowym informatyków w Pol-
sce. Z punktu widzenia edukacji infor-
matycznej, najważniejszymi obszarami 
działania PTI są: organizacja konferencji 
i innych przedsięwzięć o charakterze na-
ukowym, wspierających rozwój informa-
tyki w Polsce, organizacja konkursów dla 
dzieci, młodzieży oraz studentów z za-
kresu informatyki, popularyzujących tę 
dziedzinę nauki, działalność w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
informatyków oraz integracja tej grupy 
zawodowej, certyfikacja zawodu infor-
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matyka i umiejętności obsługi kompute-
ra, działalność opiniotwórcza w zakresie 
kierunków rozwoju edukacji informa-
tycznej w Polsce, wreszcie budowanie 
społeczeństwa informacyjnego. Należy 
podkreślić, że dynamiczny rozwój in-
formatyki pociąga za sobą konieczność 
kształcenia ustawicznego, udziału w se-
minariach, wzajemnej wymiany do-
świadczeń między osobami pracującymi 
w branży informatycznej, a działalność 
stowarzyszenia zawodowego w tym za-
kresie wydaje się być niemożliwa do za-
stąpienia. Imponująca jest liczba i zakres 
tematyczny konferencji naukowych or-
ganizowanych przez Towarzystwo oraz 
liczba wydanych w Polsce certyfikatów 
informatycznych. Towarzystwa pra-
gnie mieć w przyszłości jeszcze większy 
wpływ na kształt edukacji informatycz-
nej w kraju. Uważam, że przedstawione 
argumenty pozwolą w pełni zgodzić się 
z twierdzeniem zawartym na wstępie 
niniejszego artykułu. Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne odgrywa bardzo 
istotną rolę w szeroko rozumianej edu-
kacji informatycznej w Polsce.

STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przedstawia rolę 

Polskiego Towarzystwa Informatyczne-
go (PTI) w szeroko rozumianej edukacji 
informatycznej w Polsce. PTI jest naj-
większym stowarzyszeniem zawodo-
wym informatyków w Polsce. PTI jest 
organizatorem licznych konferencji, 
seminariów, warsztatów, konkursów 
z zakresu informatyki. Towarzystwo 
umożliwia podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych informatyków oraz in-
tegrację tej grupy zawodowej. PTI jest 
liderem w Polsce w zakresie certyfika-

cji zawodu informatyka i umiejętno-
ści obsługi komputera. Towarzystwo 
prowadzi działalność opiniotwórczą 
w zakresie edukacji informatycznej. 
Nadrzędnym celem PTI jest budowanie 
w Polsce społeczeństwa informacyjne-
go. Niewątpliwie, PTI odgrywa bardzo 
istotną rolę w szeroko rozumianej edu-
kacji informatycznej w Polsce.

SUMMARY
THE ROLE OF PROFESSIONAL ASSOCIA-
TIONS IN COMPUTER SCIENCE EDUCA-
TION

This article presents the role of the Po-
lish Information Processing Society (PTI) 
in computer science education in Poland. 
PTI is the largest computer science as-
sociation in Poland. PTI organizes many 
conferences, seminars, lectures, compe-
titions in the field of computer science. 
The Society raises professional qualifi-
cations of computer scientists and inte-
grates this professional group. PTI is the 
leader in certifications of the computer 
science profession and computer skills 
in Poland. The Society gives opinions 
on computer science education. The bu-
ilding of the information society is the 
superior aim of PTI. PTI fulfils a very im-
portant role in computer science educa-
tion in Poland.
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