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Działalność wydawnicza / publikacje

Biuletyn PTI

Biuletyn PTI jest wydawany w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej (plik PDF), posiada nr ISSN 0860-2158.



W roku 2017 wydano następujące numery:
 nr 1/2017, którego tematem przewodnim była telemedycyna i e-zdrowie,
 nr 2/2017, którego tematem przewodnim tego wydania było zastosowanie informatyki w różnych

obszarach życia i gospodarki,
 nr 3-4/2017, w którym zawarte były relacje z wydarzeń PTI w 2017 roku.

W roku 2018 wydano 4 numery Biuletynu i we wszystkich wydaniach tematem przewodnim były obchody 70-
lecia polskiej informatyki oraz historii informatyki. Poruszono także zagadnienia związane z RODO oraz
bieżącymi wydarzeniami.

W roku 2019 wydano nr kolejne dwa numery Biuletynu.



Seria „Polska Informatyka”

W 2017 r. w ramach przygotowań do obchodów jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki, przypadającego w 2018 r.
wydano 3 tomy serii „Polska Informatyka”.
 Tom 1. Polska informatyka: Wizje i trudne początki; red. M. Noga, J.S. Nowak.
 Tom 2. Polska Informatyka: Systemy i zastosowania; red. J. S. Nowak, B. Ostrowska.
 Tom 3. Polska informatyka: Informatyka w służbach specjalnych PRL; autor – J. Bury.



W 2019 roku został wydany Tom 4. serii Polska Informatyka autorstwa Marka Hołyńskiego pt. „Polska
Informatyka: Zarys Historii”. W 2020 roku wydano Tom 5. serii Polska Informatyka. Jest to praca zbiorowa pt.
„Polskie mikrokomputery. Historia informatyki w Warszawskich Zakładach »ERA«”.



Seria Biblioteczka Izby Rzeczoznawców
W ramach cyku Biblioteczka Izby Rzeczoznawców w XIII kadencji zostały wydane następujące pozycje:
 Tom V autorstwa Dariusza Boguckiego pt. „Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów ICT” (2017)
 Tom VI autorstwa Dariusza Boguckiego „Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów ICT” wersja 2

uzupełniona, zaktualizowana (2019)

https://ir.pti.org.pl



Zeszyty Historyczne
Z serii Zeszytów Historycznych zostały wydane dwa numery w wersji elektronicznej. Nr 2 autorstwa Jerzego 

Nowaka oraz nr 3 autorstwa Andrzeja Golenia. 

https://historiainformatyki.pl



Publikacja na XII Zjazd PTI
Na XII Zjazd Delegatów w 2017 r. przygotowano II,
rozszerzone wydanie informatora PTI.

Publikacja obejmuje opis działalności PTI w latach
1981-2017.



W ramach Rad Sektorowych prowadzone są analizy, badania oraz przygotowywane publikacje

 Rynek pracy w zakresie cyberbezpieczeństwa
 Potrzeby kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa
 Zatrudnianie specjalistów d.s. cyberbezpieczeństwa
 Zatrudnianie osób mających kwalifikacje niezwiązane z cyberbezpieczeństwem i jako dodatkową 

wiedzę 
i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa

 Ramy prawne certyfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych i 
cyberbezpieczenstwa
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