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Członkowie  

  Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  

    

Szanowni Państwo, 

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest organizacją społeczną powołaną w roku 1981 na fali 

oddolnych inicjatyw środowiskowych osób  pragnących wziąć we własne ręce dbałość o rodzącą się 

wówczas dziedzinę wiedzy oraz gospodarki. Dziś widzimy jak informatyzacja zmienia państwo, 

gospodarkę oraz wpływa na nasze życie codzienne. W sposób zasadniczy zmieniła także sektor 

finansów, którego stała się filarem.  

Jedną z najważniejszych dla PTI rodzajów działalności jest prezentacja oraz promocja sukcesów jakie 

w świecie odnoszą nasi specjaliści w dziedzinie cyfrowej oraz polskie firmy informatyczne oraz ich 

produkty. Tworzymy w ten sposób pozytywny wizerunek polskiej informatyki i budującego się 

potencjału Polski - kraju mądrych ludzi. Wierzymy, że nasze działania przynoszą pozytywne efekty 

pokazując także znaczenie zawodu informatyka i możliwości jakie otwiera on dla młodego pokolenia. 

Polska ma genialnych informatyków, ale potrzebuje ich znacznie więcej. Bez wątpienia takie 

oczekiwanie zgłasza sektor firm IT w Polsce. 

W tym celu Polskie Towarzystwo Informatyczne w porozumieniu z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych  przystępuje do realizacji projektu „Land of IT masters - hub informacyjny o 

światowych sukcesach polskiej informatyki". Będzie to rozwinięcie zrealizowanego z dużym 

powodzeniem w 2019 roku projektu „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki 

i programowania, czyli o informatykach polskiej żyle złota” - promującego Polskę jako kraju 

wybitnych informatyków (www.landofitmasters.pl).   

Pozwoli on stworzyć organizacyjnie system stałego monitorowania doniesień o osiągnięciach polskich 

informatyków oraz produktów ich pracy w obszarze technologii cyfrowej. Pozyskiwane informacje 

będą gromadzone w hubie informacyjnym pozwalającym na wykorzystywanie ich w celach promocji 

Polski w świecie. Inicjalnie przez polskie placówki dyplomatyczne ale także przy okazji organizowania 

wydarzeń promocyjnych jak targi, wystawy, misje handlowe itp. Liczymy, że odbiorcami informacji 

będą tradycyjnie firmy sektora IT a także media oraz ośrodki analityczne.  

Do zgłaszania informacji o ciekawych na skalę międzynarodową osiągnięć polskiej informatyki 

zaprosiliśmy grono wybitnych ekspertów, którzy zadeklarowali współprace w charakterze 

korespondentów/ambasadorów projektu. 

Nie będzie powstawała żadna lista rankingowa tych osiągnięć, jednak opracowany zostanie zestaw 

kryteriów selekcji pozyskiwanych informacji (nie mylić z cenzurą). Powołana zostaje rada/zespół 

oceny - współpracujący ze zgłaszającymi informacje ekspertami, co pozwoli na utrzymanie 

wiarygodności wpisów do huba. Wspomniane kryteria będą nieostre aby także dawać szanse 

informacjom o przedsięwzięciach o dużym, przyszłym potencjale promocyjnym. Rolą całego systemu 

jest przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku polskiej informatyki. 

http://www.landofitmasters.pl/


Wspomniany hub informacyjny będzie obsługiwany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Gromadzone i udostępniane informacje będą przede wszystkim w języku angielskim. 

Istnieje w Polsce wiele organizacji powołanych specjalnie do promowania Polski w świecie. Jednak 

żadna z nich z porównaniu do PTI  nie posiada stosownej wiedzy i rozpoznania środowiskowego 

pozwalającego na rzetelne a jednocześnie maksymalnie szerokie gromadzenie oraz upowszechnianie 

informacji na temat naszych osiągnięć. Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych otworzył przed 

PTI oraz jego partnerami możliwość szerokiego odwołania się do środowiska polskich informatyków 

wszystkich pokoleń – śmiało prezentujmy nasze osiągnięcia! 

System oraz hub informacyjny powinien stać się wspólnym dziełem środowiska skupionego wokół PTI 

i nie tylko. Liczymy na szeroką współpracę.  Liczymy także, że zainicjowane przedsięwzięcie na stałe 

wpisze się w misję Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz jego partnerów. 

Firmy sektora IT stanowiące fundament rozwoju państwa z pewnością potrafią docenić zarówno 

działania na rzecz wizerunku Polski jak i zachęcania młodych pokoleń do zdobywania zawodów 

przyszłości. Liczymy, że wesprą realizację projektu, o którym wspominamy. Jego  potencjał sprawczy 

jest ogromny i chcemy mieć możliwość jego pełnego i trwałego w czasie zagospodarowania czego 

niestety nie jest w stanie zapewnić główny partner – Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

Zgodnie z porozumieniem z MSZ, projekt realizowany będzie do końca 2021 roku.  Planujemy 

pierwszą odsłonę  jego strony internetowej na połowę lipca. W tym samym czasie uruchomimy 

aktywność na portalach społecznościowych.  

Nasze zadanie traktujemy z ogromną powagą. Jak wspomniano, angażować się w nie będą 

najwybitniejsi przedstawiciele naszego środowiska zarówno posiadający już wielki dorobek 

zawodowy ale także przedstawiciele najmłodszego pokolenia odnoszącego już spektakularne 

sukcesy.  

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego w realizacji prezentowanego przedsięwzięcia.  

Realizowany projekt to nie jest wydarzenie jednorazowe typu konferencja, to inicjatywa o szerokim 

zasięgu i o dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego efekt promocyjny jego wsparcia jest znaczący. 

Firmy, które zechcą nam go udzielić mogą liczyć na umieszczenie informacji o nich w hubie 

informacyjnym. Będą mogły wskazać swoich przedstawicieli do zespołu 

korespondentów/ambasadorów projektu. Ich znaki towarowe będą mogły być umieszczone w 

materiałach informacyjnych oraz promocyjnych projektu. Szczegóły możliwego wsparcia oraz korzyści 

wzajemnych będziemy ustalali wspólnie z zainteresowanymi. 

Znalezienie się w grupie wspierających projekt o jednoznacznie pozytywnym charakterze powinno 

być należycie docenione przez wszystkich rozumiejących potrzebę tworzenia pozytywnego wizerunku 

Polski w świecie. 

Aktualnie kończymy prace nad stroną huba, konsolidujemy zespół osób tworzących grupy 

korespondentów/ambasadorów projektu oraz recenzentów, przygotowujemy formularz 

zgłoszeniowy osiągnięcia, sprawdzamy założenia organizacyjne przedsięwzięcia. Zakładamy, że 

odsłona projektu nastąpi w sierpniu. 

Promocja polskiej informatyki jest zadaniem naszego środowiska ale także instytucji korzystających z 

jej dorobku.  Warto i należy pokazywać światowe osiągnięcia polskich informatyków, firm oraz 

znajdujących uznanie ich produktów. Jest to niezbędne zarówno do budowania naszego wizerunku 



jak i pokazywania ciekawych przykładów wchodzącego do profesji informatycznej młodego 

pokolenia. Za słowami Einsteina, że nauka ma uczyć a przykłady inspirować. 

Jako koordynator projektu, z przyjemnością udzielę wszystkim zainteresowanym niezbędnych 

wyjaśnień dla podjęcia, mam nadzieję rzeczowej oraz korzystnej współpracy z projektem „Land of IT 

masters - hub informacyjny o światowych sukcesach polskiej informatyki". 
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