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Zmiany technologiczne, społeczne i geopolityczne stały się znakiem 
naszych czasów. Do wyzwań, które niesie kolejna rewolucja cyfrowa 
można i warto się przygotować. Dlatego podczas tegorocznych ob-
chodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przedstawi-
my „Przełomowe technologie teleinformatyczne”, które kreują ważne 
przemiany społeczne i gospodarcze.

Postępująca cyfryzacja sprawia, że mamy – jako jednostki i społeczeń-
stwa – niezwykłe zasoby i narzędzia, a jednoczenie ogromną podat-
ność na zagrożenia. Sztuczna inteligencja, Internet rzeczy oraz sieci 
teleinformatyczne najnowszej generacji sprawiają, że osiągamy coraz 
większą wydajność pracy, produkcji i coraz lepiej możemy zarządzać 
zasobami oraz danymi. Jednocześnie te same systemy są podatne na 
ataki grup przestępczych i wrogich państw. 

Dlatego wiele miejsca podczas tegorocznych obchodów poświecimy 
cyberbezpieczeństwu – zarówno w aspekcie technologii już powszech-
nie zaimplementowanych (bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych), 
jak i tych dopiero projektowanych (kryptografii kwantowej). 

Dla specjalistów i przedsiębiorców najnowsze technologie to także 
wyzwanie zawodowe i biznesowe. Wszystkie nowoczesne systemy 
wykorzystywane w informatyce wymagają zaawansowanych kom-
petencji i narzędzi programistycznych. Jednym z wiodących tematów 
naszych rozważań będzie więc inżynieria oprogramowania. Dla osób 
związanych z biznesem przeznaczyliśmy blok tematyczny dotyczący 
Internetu rzeczy i sieci 5G w standardach Open RAN.

W ramach obchodów organizujemy także 2 ważne wydarzenia dla 
najmłodszych odbiorców – konkurs "Geniallne Miejsca" i "GEEK". Za-
daniem uczniów jest zaprojektowanie gry edukacyjnej. W pierwszym 
z konkursów należy wykorzystać informacje na temat "małych ojczyzn", 
ważne dla społeczności lokalnej i potencjalnych turystów. Drugi z kon-
kursów prowadzi nabór gier edukacyjnych, które mogą pomóc w nauce 
przedmiotów szkolnych. 

Jak widać obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 
w Polsce skierowane są do szerokiego grona odbiorców — uczestniczą 
w nich zarówno informatycy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, jak 
i reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej. 
Możliwość bezpośrednich spotkań daje pole do wymiany doświadczeń 
i nawiązania współpracy. 

Światowy Dzień  

Społeczeństwa  

Informacyjnego  

został ustanowiony 

 w 2007 r. przez  

Zgromadzenie  

Ogólne ONZ. 
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w Polsce od wielu 
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informatycznego. 

O PROJEKCIE
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KONFERENCJA „PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE” 

Termin: 11 maja 2022 r.

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik

Tematyka konferencji skupiać się będzie na najnowszych technologiach oraz ich znaczeniu dla 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Jako prelegenci wystąpią wybitni naukowcy, przedsta-
wiciele biznesu oraz administracji państwowej. Przewidujemy 4 bloki tematyczne. W ramach 
każdego z nich odbędzie się wykład i panel dyskusyjny.

GŁÓWNE WYDARZENIA

Wyzwania inżynierii oprogramowania dla wsparcia 
najważniejszych trendów technologicznych 

Rozwój najnowszych trendów – Internetu rzeczy (Internet of Things), 
Internetu zachowań (Internet of Behaviour), sztucznej inteligencji (Ar-
tificial Intelligence) czy też rozproszonych mechanizmów przetwarza-
nia (Distributed Cloud) – staje się możliwy jedynie przy odpowiednim 
wsparciu inżynierii oprogramowania. Dlatego też w trakcie tego bloku 
konferencyjnego zaprezentujemy metody i techniki tworzenia nowo-
czesnego oprogramowania. 

Na wstępie omówione zostaną organizacje bazujące na DevOps w po-
łączeniu z inżynierią SRE (Site Reliability Engineering). Przedstawimy 
także metody wytwarzania mirkousług z wykorzystaniem procesów 
Dockera, takich jak Swarm i Kubernetes. Nie zabraknie także miejsca na 
omówienie procesów wytarzania infrastruktury bazujących na podejściu 
"infrastruktury jako kodu" (Infrastructure as Code). Ta metoda najczę-
ściej stosowana jest przy budowie maszyn wirtualnych i kontenerów 
w chmurze. Powyższe procesy przedstawione będą w kontekście ich 
ciągłej integracji (Continuous Integration, CI) i ciągłego dostarczania 
(Continuous Delivery, CD). w oparaciu o rozproszone systemy kontroli 
wersji, takie jak GitHub i GitLab. 

Kryptografia kwantowa

Zabezpieczenia silną kryptografią są uważane za panaceum na problem 
ochrony informacji w cyberprzestrzeni. Nutka niepewności pojawia 
się zazwyczaj tylko w kontekście kryptoanalizy kwantowej. Czy jest to 
uzasadnione? Możliwości produkcyjnego zastosowania kryptoanali-
zy kwantowej są obecnie sferą science fiction. Jednak nie wyklucza 
to pojawienia się kryptoanalizy opartej o niekonwencjonalne metody 
obliczeń, nie przystających do modelu von Neumanna, na przykład 
realizowane z pominięciem fazy digitalizacji. Uniknięcie blackoutu go-
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spodarki cyfrowej wskutek takich odkryć kryptoanalitycznych 
może wymagać roztropnej realizacji innowacyjnych systemów 
już teraz.

Cyberbezpieczeństwo w usługach chmurowych 

Przetwarzanie danych w chmurze staje się coraz bardziej po-
pularną usługą, zarówno w wielkich korporacjach, jak i małych, 
kilkuosobowych przedsiębiorstwach. Jednak jak każda nowa 
technologia, to rozwiązanie także budzi szereg pytań i wąt-
pliwości. Podstawowa wątpliwość dotyczy tego, czy usługi 
chmury obliczeniowej zapewniają odpowiednio wysoki poziom 
bezpieczeństwa i ciągłość działania? 

Wśród największych zagrożeń eksperci wskazują min. błęd-
ną konfigurację środowiska chmurowego, nieautoryzowany 
dostęp, niezabezpieczone interfejsy czy przejęcie konta. Dla 
małych i średnich organizacji problemem może być brak sta-
bilnego łącza do sieci czy opłacalność przedsięwzięcia. Koszty 
eksploatacji są bowiem szacowane i zmienne w zależności 
od wykorzystywanych zasobów, a nie stałe i w miarę łatwe do 
wyliczenia. Należy też wziąć pod uwagę zgodność z prawem, 
ponieważ regulacje europejskie nakazują, aby serwery świad-
czące usługi chmurowe były zlokalizowane w Europie oraz 
uniemożliwiały utratę lub wyciek danych, a także zapewniały 
odpowiednio wysoki poziom prywatności i poufności danych. 

Internet rzeczy i sieci 5G w standardach 
Open RAN 

Internet rzeczy i wszechrzeczy to obecnie jeden z głównych 
obszarów rozwoju współczesnej informatyki. Tej klasy systemy 
znajdują zastosowanie we wszystkich aspektach naszego ży-
cia (smarthome, smartcity, czy też Przemysł 4.0). Tak głęboka 
ingerencja systemów informatycznych w nasze codzienne ży-
cie rodzi szereg nowych szans rozwoju, ale również może być 
źródłem wielu zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa. Kluczowe 
z punktów widzenia szerokiej implementacji tych systemów 
jest zapewnienie efektywnej i bezpiecznej komunikacji po-
między nimi. Takie możliwości obecnie oferuje technologia 
5G, w szczególności w standardzie Open RAN. W trakcie tego 
bloku konferencyjnego zaprezentowane zostaną współczesne 
trendy rozwojowe systemów IoT oraz systemów komunikacji. 
Omówimy także wpływ tych technologii na rozwój społeczny 
i gospodarczy. 
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obchodów (ich opis 

znajduje się na 

kolejnej stronie).
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Konkurs GEEK

Termin: październik 2020 r.-25 maja 2021 r. 
Miejsce: CN Kopernik (ogłoszenie wyników)

Konkurs wyłoni najlepsze scenariusze lub prototypy komputerowych 
gier edukacyjnych. Jest okazją dla uczestników do rozwoju kompetencji 
informatycznych, a jednocześnie wspomaga przygotowanie produktów 
(lub koncepcji produktów), które można wykorzystać w edukacji lub 
skomercjalizować. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i ich opie-
kunów ze szkół podstawowych, średnich i techników oraz studentów 
pierwszego roku. 

4

KONKURSY GIER EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Konkurs "Geniallne Miejsca" 

Termin: październik 2020 r.-25 maja 2021 r. 
Miejsce: CN Kopernik (ogłoszenie wyników)

G K
GRY EKSPERYMENTALNE
EDUKACYJNE KOMPUTEROWE

WIELKA GALA ŚWIATOWEGO DNIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Termin: 11 maja 2022 r.
Miejsce: CN Kopernik

Wielka Gala jest momentem kulminacyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Infor-
macyjnego. Na tę uroczystość, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy wysokich rangą 
przedstawicieli polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki, biznesu oraz organizacji 
pozarządowych i mediów. 

Jak połączyć naukę geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie z dosko-
naleniem umiejętności informatycznych? Sekcja Informatyki Szkolonej 
PTI przygotowała konkurs „Geniallne Miejsca”, który może być doskona-
łą okazją do przeprowadzenia interdyscyplinarnego projektu. Zadanie 
polega na przygotowaniu gry lub pokoju zagadek (escape room) z wy-
korzystaniem istotnych informacji na temat okolicy, gdzie znajduje się 
placówka edukacyjna. W projekcie można opowiedzieć o ciekawych 
miejscach historycznych, legendach, wybitnych postaciach z regionu.
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IMPREZY STOWARZYSZONE

XVIII KONFERENCJA INFORMATYKA W EDUKACJI 

28-30 września 2022 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Konferencja od wielu lat przybliża zastosowanie technologii cyfrowych w edukacji. 
Uczestniczą w niej nauczyciele szkolni i akademiccy, przedstawiciele ośrodków do-
skonalenia nauczycieli, koordynatorzy ds. innowacji, przedstawiciele ministerstw oraz 
innych instytucji związanych z informatyzacją szkół. Wydarzenie jest organizowane 
przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK.

XVI KONFERENCJA „TECHNOLOGIE EKSPLORACJI 
I REPREZENTACJI WIEDZY” (TERW)

5-7 września 2022 r., Hołny Mejera 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia sieci neuropodobnych, metod wizualizacji 
danych, zbiorów rozmytych i przybliżonych, sieci bayesowskich, logicznej reprezentacji 
wiedzy oraz zastosowań metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie. 

ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI I SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO PODKARPACIE 2022 

maj 2022 r., Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszowskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego łączą specja-
listyczne wykłady z seminarium i konkursem przeznaczonym dla młodych inżynierów. 
Inicjatywa przygotowywana jest przez Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z Oddziałem 
Rzeszowskim SEP. 

IMPREZA INFORMACYJNA „DNI OTWARTE ECDL/ICDL”

marzec-grudzień 2022 r., centra egzaminacyjne w całym kraju

„Dni Otwarte” to cykliczna akcja przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych oraz 
Laboratoriach ECDL/ICDL w całej Polsce. Ma ona na celu popularyzację idei podno-
szenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadcza-
nia ich Europejskim/Międzynarodowym Certyfikatem Umiejętności Komputerowych 
(European/International Computer Driving Licence, ECDL/ICDL).

KONFERENCJA Z CYKLU „UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE.PL” 

wrzesień 2022, formuła hybrydowa

Celem konferencji jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom mają-
cym na celu propagowanie umiejętności cyfrowych wśród obywateli oraz promocję 
wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji, administracji publicznej i firmach.
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PARTNERZY I PATRONI

Budujemy szeroką i silną sieć wsparcia dla tego projektu — współpracujemy zarówno 
z administracją państwową, biznesem, organizacjami branżowymi, jak i mediami.

W związku ze znaczeniem i rangą planowanych działań wystąpiliśmy o wsparcie do 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Uzyskaliśmy już patronat Ministra 

Edukacji i Nauki dla konkursów "Geniallne Miejsca" i GEEK. Ubiegamy się także o pa-
tronat Janusza Cieszyńskiego – Sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu do Spraw 

Cyberbezpieczeństwa oraz Ministra Rozwoju i Technologii Piotra Nowaka.

Z uwagi na międzynarodowy charakter obchodów zwróciliśmy się za pośrednictwem 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o patronat do Międzynarodowego Związku Teleko-

munikacyjnego (ITU). Podobnie, jak w latach ubiegłych będziemy także współpracować 
z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Komitetem Informatyki PAN. Spodziewamy 
się, że w obchody zaangażują się także partnerskie organizacje branżowe — Polska 
Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związek Importerów i Producentów Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), 
Naczelna Organizacja Techniczna (NOT), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Tele-
komunikacji (KIGEiT).

Konferencja „Przełomowe technologie teleinformatyczne” jest doskonałym forum dla 
prezentacji firm sektora IT, finansów czy cyberbezpieczeństwa.

W związku z wysokim poziomem merytorycznym planowanych wydarzeń wystąpi-
liśmy o liczne patronaty medialne — zarówno od mediów ogólnotematycznych, jak 
i serwisów branżowych.
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